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 ןטלַאטשעג עטנעָאנ



 1938 ,עשרַאװ ,ןטלַאטשעג עטנעָאנ יד ןופ עגָאלפיוא עטשערע



 עלעג

 ייווצ ענייז ןוא בייוו ןייז טימ ןסעזעג זיא םהרבא ןב השמ רעקורד רע

 ,םימעט עלַא טַאהעג ןבָאה םילכאמ עקידתבש יד .שיט םייב רעטכעט

 רָאג; ריא סע זיא לָאמ סָאד רָאנ ,קידנעטש ןופ הירב ַא זיא עדיירפ בייוו ןייז

 ןטָארעג ליואוו

 טמױרעגּפָא ןעכדיירפ תרמ טָאה ,ןמוזמ טשטנעבעג טָאה השמ 'ר תעשב

 רעטכָאט ערעטלע יד .ביוש רעד ףיוא טעמושזעג טָאה גילפ ַא .שיט םנופ

 זיא יז יו םעדכָאנ ,ריא ךָאנ ףכית ןוא טנירָאטרבח עריא וצ קעװַא זיא ַאלע

 הנכש ַא וצ קעװַא ןעכדיירפ תרמ ךיוא זיא ,ןעמיורפיוא ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 .םינינע עשירעבייוו ןגעוו סעומש ַא ריא טימ טריפרַאפ ןוא

 ,ןרָאי ףלעװצ רעטנוא סָאװטע הלותב ַא; ,עלעג ,רעטכָאט ערעדנַא יד

 טצעזעגקעװַא ךיז ,שטייט ףיוא שמוח ַא רעמלַא-םירפס ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה

 .ןענעייל ןעמונעג ןוא רעטסנעפ םייב

 ןופ .קירוצ ןוא ןיהַא בוטש רעד רעביא טזײרּפשעגמורַא טָאה השמ 'ר

 ףיוא ןָאטעג קוק ַא טפַאשביל טימ ןוא ןבילבעג ןייטש רע זיא טייצ וצ טייצ

 -שטייט ןיא טנעיילעג ןוא רעטסנעפ םייב ןסעזעג זיא סָאװ ,עלעג רעטכָאט ןייז

 םעד ןוא געט סקעז ענייא ןיא טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה טָאג ױזַא יו ,שמוח

 ,געט יד ןופ לקיניזמ םעד ,ןטעביז םעד ,םיא ןוא טורעג רע טָאה ןטעביז

 .תבש :ןבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה

 ןדנָאלב ןרעביא טעלג ַא ריא ןבעג ,ריא וצ ןייגוצ טלָאװעג טָאה רע

 לָאז .ןרעטש טשינ ריא טעװ רע ,ןיינ : ןעוועג בשיימ ךיז טָאה רע רָאנ ,ּפָאק

 ןריובעג והובו-והות םנופ זיא'ס ױזַא יו ,ןשודיח ךיז ןוא ןענעייל עניילק יד

 -עג יד ןלײטּפָא ןָאטעג טָאה רעקיטכעמלַא רעד ױזַא יו .טלעוו יד ןרָאװעג

 םעד ןפַאשַאב ןָאטעג ביוטש ןופ טָאה רע ױזַא יו ,השבי רעד ןופ ןרעסיוו

 ,םעטָא ןכעלטעג ןייז ןזָאלבעגנײרַא םיא ןיא ןוא שטנעמ

 רע טָאה -- למירד ַא ןּפַאכ וצ טייצ .טייקדימ ַא טליפרעד טָאה רע

 .רעטכעט ענייז טימ ןעמַאזוצ רע ,רעווש רע טעברַא ךָאװ עצנַאג ַא .טכַארטעג

 יד ךרודַא טּפוטש ןעמ סָאװ ,םיוק ,םיוק .רעווש ןָא םיא טמוק הסנרּפ יד

 .רענייב יד סיוא לסיבַא רע טכיילג ,תבש גָאט ןקיצנייא םעד .ךָאװ
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 רעגנַאמ סיציה 8

 ,סיוא טזייוו ,טלָאװעג ,ביוש רעד ףיוא טעמושזעג ץלַא ךָאנ טָאה גילפ יד

 ןבילבעג יז זיא עטרעטַאמרַאפ ַא .טנעקעג טשינ ןוא סױרַא ןסיורד ןיא סױרַא

 .טרָא ריא ןעמונרַאפ טָאה גילפ עטייווצ ַא ןוא ןגיל

 :לוק ַא ףיוא טנעיילעג ןוא רעטסנעפ םייב ןסעזעג זיא עלעג עניילק יד

 דרע יד ןוא דרע יד ןוא למיה םעד ןפַאשַאב טָאג טָאה ביױהנָא םעד,

 יד ןוא דנורגּפָא םעד ףיוא שינרעטסניפ יד ןוא רעל ןוא טסיוו ןעוועג זיא

 טכיל לָאז סע ךַארּפש טָאג ןוא ןרעסַאװ יד רעביא עטעבעווש טָאג ןופ האובנ

 טָאג ןוא רַאװ טוג סע סָאד טכיל סָאד ךַאז טָאג ןוא טכיל רַאװ סע ןוא ןייז

 ."שינרעטסניפ רעד ןוא טכיל םעד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא טכַאמ

 ךיז טקוקעגוצ ןוא רעגעלעג ןייז ףיוא ןסעזעג זיא םהרבא ןב השמ 'ר

 .ןיּפש ענעדליג ַא יװ ,טנַאװ רעד ףיוא טרעטיצעג טָאה סָאװ ,קעלפ-ןוז םוצ

 סָאד ןוא שמוחישטייט ןרעביא עלעג רעטכָאט ןייז ןופ ןעשטּפעש סָאד

 רע .טכַאמעג רעדימ ךָאנ םיא ןבָאה ביוש רעד רעביא גילפ רעד ןופ ןעמושז

 "גנַאל ןיוש טבעלעגפיוא ןבָאה ןוימד ןייז ןיא ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה

 .רעדליב ענעדנואוושרַאפ

 יד טָא ןוא ,זױהטָאר סָאד זיא טָא ,טָאטשמיײה ןייז ,גרובסלקינ זיא טָא

 עמורפ יד ןפור ,ןעגנילק ןקָאלג-רעטסיולק יד .קיטנוז זיא'ס .ךריק-ןעירַאמ

 דימש רעד ,עטַאט ןייז טייג טָא .טעבעג םוצ ןיירַא רעטסיולק ןיא ןטסירק

 -רַאב עמורפ ,עליטש יד ,עמַאמ יד .טירט ענעטסָאמעג ,עטסנרע טימ ,ןַאהָאי

 ץלַא .קיטנוז זיא'ס ,טנַאה רעד ייב ,גרָאעג םעניילק םעד ,םיא טריפ ,ַארַאב

 לגייפ יד ןוא ,ןעגנילק רעקעלג יד .קיטכרָאפסטָאג ןוא ךעלרעייפ ױזַא זיא

 .ךריק-ןעירַאמ רעד ןופ םלצ םורַא טכיל-ןוז ןיא ןרעטַאלפ

 ןיוש זיא רע .טלוב טרעוו סטייווצ ַא .טשינ טרעוו ,טנירעצ דליב סָאד

 זיא עמַאמ עמורפ ,עליטש יד .ךַאפ-רעקורד סָאד טנרעל ,רענעסקַאוװרעד ַא

 -רַאפ עטַאט רעד .םלצ רענרעצליה ַא טייטש רבק ריא ףיוא .ָאטשינ ןיוש

 טשינ רע טלעפרַאפ אגח ןוא קיטנוז רָאנ .זיוה-סטריוו ןיא טכענ יד טגנערב

 סנייז טימ ךיז טרבח ,ןלעזעג'רעקורד רעד ,רע .רעטסיולק ןיא ןייג וצ

 ןיא רקיע רעד ,ןדיא ףיוא ץעה ַא ןעמ טכַאמ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא .ןכיילג

 הרבח רעד ןכַאמ ןדיא ףיוא ןלַאפנָא יד .טשינ טעברַא ןעמ ןעוו ,סקיטנוז יד

 ,רעזיילרעד רעד טציירקעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ דרעב ענעקָארשרעד יד .סַאּפש

 ןעּפעשטרַאפ ייז לָאז ןעמ שממ ךיז ןטעב

 "רעקורד רעד ,רע .גרובסלקינ ןיא טכַאנרַאפ-רעמוז ַא ךיז טנָאמרעד רע
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 רעױט-ָאטעג ןרַאפ טנעָאנ לסעג ַא ןיא .טעברַא רעד ןופ םייהַא טייג ,ןלעזעג

 דיא םעד ליוו רע .דיא ןעָארג-זיירג ,ןטלַא ןַא טימ ףיונוצ ךיז רע טסיוטש

 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג םיא טקוק ,ןייטש טביילב דיא רעד ,ןעּפעשטרַאפ

 ףיוא טקוק דיא רעד .ףיוא טשינ לָאמסָאד סעּפע ךיז טביוה טנַאה יד ןוא

 ּפָא ךיז רע טגָארט רעטמעשרַאפ ַא ןוא ןגיוא עצרַאװש ,עגולק ענייז טימ םיא

 ,םייהַא

 ,ןייז רייגמ ךיז גרובסלקינ ןופ בר םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש

 ןרַאפ טעּפעשטרַאפ לָאמצנעד טָאה רע סָאװ ,דיא םעד טנעקרעד רע טָאה

 ,רעױט-ָאטעג

 טייקשידיא טייצ לקיטש ַא טנרעלעג רע טָאה ,בר ןבלעז םעד ייב ,םיא ייב

 ,עללַאה ןייק קעװַא רע זיא וניבא םהרבא ןב השמ ןעמָאנ םעיינ םעד טימ ןוא

 -- .ירעקורד עשידיא ַא טנפעעג ןוא טַאהעג הנותח

 םייב ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא עלעג .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא השמ 'ר

 ןַא ןעװעג טציא זיב זיא יז .שמוח-שטייט ןיא טקוקעגניײרַא ןוא רעטסנעפ

 םערוט םעד טיובעג טָאה ןעמ יװ ,ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו יד יװ ,תודע

 ןרָאװעג לוצינ זיא ןוא הבית יד טעוװערטסיימעגסיוא טָאה חנ יװ ,לבב ןופ

 ,דרע יד ןסָאגרַאפ טָאה סָאװ ,לובמ םעד ןופ

 רעד .הדיקע רעד וצ ןקחצי ןוז ןייז טריפ םהרבא יוװ ,יז טנעייל טציא

 ַא רַאפ ןוז ןקיצנייא ןייז ןעגנערב םיא לָאז םהרבא זַא ,ליוו רעטשרעביוא

 ןזייווַאב ךיז טעו עגר רעטצעל רעד ןיא זַא ,טסייו עלעג שטָאכ ןוא ,ןברק

 ריא טּפַאלק ןגעווטסעדנופ ,החיצר רעד וצ ןזָאלרעד טשינ ןוא ךאלמ רעד

 ...קוט ,קוט ,קוט -- ץרַאה סָאד

 ןסעזעג ןענעז ןלעוװש יד ףיוא .רעדניק טליּפשעג ךיז ןבָאה ןסיורדניא

 ףוז יד טצעזעג ךיז טָאה טייז-ברעמ ןיא .טעקַאלַאב ןוא רעבייוו

 טכַארט ַא רע טָאה -- ,טעּפש ןיוש .טקעוועגרעביא ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 ,החנמ ןענעװַאד ןיוש ףרַאד ןעמ -- ,ןָאטעג

 ןיא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טנעה יד ןשַאװעג ,ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע

 ,ןײרַא לוש

 ןײרַא לוש ןיא ךיז ןלייא ןדיא יו ,ןעזעג עלעג טָאה רעטסנעפ ןכרוד

 יז טעוו ןגרָאמ .קעװַא טייג .ןיוש ךיז טנגעזעג תבש רעד יװ ,טליפעג טָאה יז

 רעד ןיא ןטעברַא רעדיו רעטסעוװש רערעטלע רעד ןוא ןטַאט ןטימ ןעמַאזוצ

 טצעזעגרעביא טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,רודיס םעד ןצעזסיוא ןפלעה ,יירעקורד
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 ןטרַאװ ןזומ ןעמ טעװ ךָאװ עצנַאג ַא .ךעלדיימ ןוא רעבייוו רַאפ שטייט ףיוא

 ןענעייל ןענָאק לָאמַא רעדיװ טעװ יז ןוא תבש ןייז לָאמַא ךָאנ טעוו'ס זיב

 .תבש ןדעי יװ ,ןגָאטכַארַאפ יוװ ױזַא ,טנייה יו ױזַא ,שמוח םעד

 ךיז ןבָאה ןלַארטש עטצעל עריא .ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג טָאה ןוז יד

 רעגנעל עגר ַא ןוא רעטסנעפ יד ןיא טלקניפעג ,סַאג-ןדיא רעד טימ טנגעזעג

 יז רעדייא ,לוש רעסיורג רעד ןופ ךַאד ןפיוא טרעטיצעג ןוא ןטלַאהרַאפ ךיז

 .ןײרַא ור ריא ןיא ןעגנַאגעג זיא

 ,ריא וצ טקניוו תבש-הכלמ יד יו טעז יז זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןעלעג

 ןיא :טרָאװ סעדעי טײטשרַאּפ יז ןוא סעּפע ריא טגָאז ,ריא טימ ךיז טנגעזעג

 ןעוט סָאװ ,יד רַאפ טסיירט ןייא ,יה ָאד ןייז רעדיוו ךיא לעװ םורַא ךָאװ ןייא

 .ימ טימ ,רעווש ןטעברַא

 ,עלעג ייב ץרַאה ןיא גנומעלק ַא טזָאלעגרעביא .קעװַא זיא תבש רעד ןוא

 ,וניבא םהרבא ןב השמ רעקורד םעד ןופ רעטכָאט רעד

 טָאה יז זַא ,טכַארטרַאּפ ױזַא ןעוועג זיא לדיימ עקירָאי-ףלעװצ סָאד

 ןעוועג זיא בוטש ןיא .ןעמוקעגניײרַא זיא עמַאמ יד ןעוו ,טרעהעג טשינ וליפַא

 טייהרעליטש טָאה עלעג ןוא "םהרבא ןופ טָאג, טגָאזעג טָאה עמַאמ יד .לקנוט

 -עג םורפ ,בוטש רעד רעביא טבעװשעגמורַא טָאה עמַאמ יד .טגָאזעגכָאנ

 טייקלקנוט רעד טימ טבעוועגפיונוצ ךיז טָאה ןעשטּפעש ריא ןוא טעשטּפעש

 .רעמיצ ןופ

 יז טָאה טייהרעליטש .ןעמוקעגניירַא זיא רעטסעוװש ערעטלע יד ,ַאלע

 .לקניוו ַא ןיא טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ריט יד טכַאמעגוצ

 ךיז ןבָאה רעטכעט עדייב ,רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא עדיירפ תרמ

 .ןרעטש ןטשרע ןפיוא טרַאװעג ןבָאה ייז ,ריא ןבענ טלעטשעגקעװַא

 טָאה ערעטלע יד ,טעקשושעג טייהרעליטש ךיז ןבָאה רעטסעווש ייווצ יד

 .גָאטימכָאנ תבש םעד טכַארברַאפ טָאה יז ױזַא יו ,רערעגניא רעד טלייצרעד

 רעביאנגעקַא ךיז טעּפַארד ץַאק ַא יװ ,ןעזעג ךָאנ ןעמ טָאה רעטסנעפ ןכרוד

 ,לקנוט ןצנַאגניא ןרָאװעג זיא ךָאנרעד .רעיומ ַא ףיוא

 ןדנוצעגנָא טָאה עדיירפ .ןרעטש ַא ןָאטעג לקניפ ַא טָאה למיה ןפיוא

 :ןָאטעגיגָאז ַא ךיוה ןוא טכיל ַא

 "! רעדניק ,ךָאוװ טוג ַא;

 :לָאמַאטימ עדייב טרעפטנעעגּפָא ןבָאה רעטכעט יד

 ,"ךָאװ עקידלזמ ַא ,ךָאװ טוג ַא,
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 ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ .הלדבה טכַאמעג ,ןעמוקעגמיײהַא זיא השמ 'ר

 .ןפָאלש טגיילעג ךיז ןוא ערעשטעוו

 ,רעטכעט עדייב יד ןוא עדיירפ רָאנ ךיז ןבָאה ןפָאלש טגיילעג טסייה סָאד

 ,ריּפַאּפ טַאלב ַא ןגעלעג זיא םיא רַאפ .שיט םייב ןציז ןבילבעג זיא השמ 'ר

 טזייווס .ןבירשעגנָא סעּפע ןוא טכַארטעג ,ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה רע

 ןלעפעג טשינ םיא םיא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,סיוא רעבָא

 ,טקעמעגסיוא ףכית סע טָאה רע םערָאװ ,ןרָאװעג

 ךיז טָאה יז .ןפָאלשעג טשינ ךָאנ זיא יז ,טעב ןיא ןגעלעג זיא עלעג

 ףוס םוצ ןוא .טקעמ ןוא ץלַא טביירש רע יװ ןעזעג ,רעטָאפ םוצ טקוקעגוצ

 .ןפָאלש ךיז טגייל ןוא סיוא ךיז טוט רע .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא רע טוט

 -עגסורַא ליטש עלעג זיא ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רעטָאפ רעד זיא םיוק

 ןבילבעג זיא סָאװ ,ריּפַאּפ ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז .טעב ןופ ןעגנורּפש

 רעטָאפ רעד סָאװ ,תורוש רָאּפ יד טנעיילעגרעביא טָאה יז .שיט ןפיוא ןגיל

 .ןענַאטשרַאפ ףכית טָאה ןוא ןכָארטשעגכרוד טכייל ןוא ןבירשעגנָא טָאה

 ,טצעזעגרעביא טָאה רעטָאפ ריא סָאװ ,שטייט-ירבע ףיוא רודיס רעד

 .וניבא םהרבא ןב השמ 'ר ,ןײלַא רֶע .טקורדעגּפָא ןצנַאג ןיא טעמכ ןיוש זיא

 : ךַאז ןייא ךָאנ טלעפ טציא .רעצעז יד ןעוועג ןענעז ,רעטכעט עדייב ענייז טימ

 עלַא ןופ רעגייטש רעד זיא'ס יוװ ,טרָאװכָאנ ַא רעדָא ,טרָאװרָאפ טמַארגעג ַא

 ,קלָאפ ןטסָארּפ ןרַאפ םירפס עכעלצונ ענױזַא סיױרַא ןביג סָאװ ,םירבחמ

 געט עטצעל יד טגעלפ רעטָאפ רעד סָאװרַאפ ,טציא טייטשרַאפ עלעג

 ןפיוא רעדעפ רענעזנעג רעד טימ ןצירק ןוא טכַאנייב טעּפש זיב ןציז טּפָא

 ,סיוא טזייו ןוא ןעמַארג יד ןכַאמ טװאורּפעג ןײלַא רע טָאה סָאד .,ריּפַאּפ

 ןטָארעג טשינ םיא ןענעז ןעמַארג יד ,ןעגנַאגעג טשינ םיא זיא סע

 יז .תונמחר ןוא טפַאשביל טימ רעטָאפ ןפיוא ןָאטעג:קוק ַא טָאה יז

 ,ליטש .טעב ןיא ןכָארקעגנײרַא קירוצ זיא ןוא טכיל סָאד ןשָאלרַאפ טָאה

 .ןרעה טשינ לָאז רענייק זַא

 ענעפָא טימ ןגעלעג זיא יז .טנָאקעג טשינ יז טָאה ןרעוװ ןפָאלשטנַא רעבָא

 .טנעוו יד ףיוא ליּפש-ןטָאש םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןגיוא

 -וצ .ןרָאה ןייז ןיא ןזָאלבעג טָאה ןסיורד ןיא רעטכעוו-טכַאנ רעד

 ץלַא ךָאנ זיא עלעג רעבָא ,טכַאנ-ןטימ ךָאנ טייוו ןיוש זיא'ס זַא ,ןָאטעג ןסיוו

 ןלָאז סָאװ ,ןעמַארג טכוזעג ,טרעלקעג ןוא טרעלקעג טָאה יז ,ןפָאלשעג טשינ

 ,רודיס סרעטָאפ ריא וצ טרָאװכָאנ ַא רַאפ ןסַאּפ ךיז
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 סָאד ךיז ףיוא טּפַאכעג ,רעגעלעג ריא ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא עלעג

 ,שיט ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טכיל סָאד ןעמונעג ,ךיש יד ןוא דיילק

 ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ליטש ןוא יירעקורד רעד וצ לסילש םעד טכוזעגסיוא

 ,ןעגנַאגעגסױרַא יז זיא

 .ריט יד טנפעעג טָאה יז .זיוה ןבלעז םעד ןיא ןעוועג זיא יירעצעז יד

 ןבילקעג יז טָאה טכיל םנופ ןייש םייב ןוא טכיל סָאד ןדנוצעגנָא ,ןעגנַאגעגניײרַא

 ןענעז ןעמַארג יד ןוא טרָאװ ןבענ טרָאװ ,תוא ןבענ תוא טלעטשעג ,תויתוא יד

 ; ןילַא ךיז ןופ יו ןעמוקעג לָאמסָאד

 ,דנע וצ זיב גנַאפנָא ןופ הליפת עיינ ענייש עזיד

 .טנעה ענעגייא עניימ טימ תויתוא עלַא טצעזעג ךיא בָאה

 סיפדמה השמ ר"רה תב עלעג

 ,לײז ץ"כ לארשי ר"רה תב הדיירפ תרמ ימאו

 ,ןרָאבעג רעדניק ןעצ ןשיווצ ךימ טָאה יז

 .ןרָאי ףלעווצ רעטנוא סָאװטע ךָאנ הלותב ןייא ןיב ךיא

 הניכש יד .ןטעברַא זומ ךיא סָאװ ,ןשודיח טשינ ךייא לָאז'ס : רעטייוו ןוא

 טוט ערעדנַא סָאד ןוא קעװַא טייג רָאי ןייא , ,ןטייצ עגנַאל ןופ תולג ןיא זיא

 ."ןעמונרַאפ טשינ הלואג ןייק ךָאנ ןבָאה רימ ןוא ןעמוק

 יד וצ גנודנעו ַא טימ הליפת ענייש עזיד יז טָאה טקידנערַאפ ןוא

 : סרעפיוק

 ,טלעג גנירג ןייא רַאפ הליפת יד טפיוק ,יתובר יבוהא

 .טלעוו רעד ןיא היחמ ערעדנַא ןייק ןטסנוז ןבָאה רימ ןעד

 זיא עלעג .רעטסנעפ ןכרוד ןסירעגניירַא ךיז טָאה ןלַארטשנוז ּפָאנס ַא

 ,לכיימש םענעדירפוצ ַא טימ הליפת רעטקידנערַאפ ריא רעביא ןענַאטשעג

 -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןורכז ןיא ןבילברַאפ יז זיא ױזַא טָא ןוא

 טצעזעג הליפת ענייש יד טָאה סָאװ ,ןרָאי ףלעווצ רעטנוא סָאװטע הלותב רעד

 ,טנעה ענעגייא יד טימ
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 יז רעדייא .לימ ַא יו ןלָאמעג .טדערעג ןוא טדערעג טָאה ענעדיא יד

 ףיוא ןגיולפעג ערעדנַא ןעצ ןיוש ןענעז ,טרָאװ ןייא טגָאזעגסױרַא טָאה

 סנגיובנלע עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ,ןסעזעג זיא רעגניטע רָאטקָאד .רעירפ וצ

 ,טרעהעגוצ ךיז ןוא שיט ןיא

 יז רעדייא ,רעטקָאד ,ערעילָאכ יד ןּפַאכ טלָאזעג טָאה ערעילָאכ יד זַא;

 ,םעדייא ןיימ ןופ טלָאװעג יז טָאה סָאװ .טלעוו רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ןעועג סנרפמ ןוא טעװערָאהעג ,טנוזעג ןוא שירפ ןעוועג רע זיא טָא ? סָאװ

 יד גָאט םענייש ַא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ,ךעלרעדניק ףניפ יד טימ בייוו סָאד

 טזָאלעגרעביא .געט יירד ענייא ןיא טגײלעגקעװַא םיא טָאה ןוא ערעילָאכ

 סָאד טגיל טציא .ךעבענ םימותי ףניפ טימ הנמלא עטסיוװ ַא ,רעטכָאט ןיימ

 ךַאװש ןוא טלַא ןַא ןיב ,רעטקָאד ,ןילַא ךיא ןוא ,סעציײלּפ עניימ ףיוא ץלַא

 ."עּפישז ךיא סָאװ םיוק ,שטנעמ

 רעטלַא רעד ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רעגניטע רָאטקָאד

 זיא ענעדיא יד זַא ,טכַארטעג רע טָאה ןגיוא עטכַאמעגוצ-בלַאה טימ .ענעדיא

 ?ףרעילָאכ יד ןעמענ טגעמעג עקַאט טָאה ערעילָאכ ַא; :טכערעג שוריפב

 טכַאמעגנָא יז טָאה ןברוח ןשּפיה ַא .טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא יז רעדייא

 .תמ ַא ןעוועג זיא בוטש רעדעי ןיא טעמכ .שטשָאמַאז ןיא

 ןגָאלקַאב וצ ךיז סָאװ טַאהעג טשינ ךעלטנגייא טָאה ,רָאטקָאד רעד ,רע

 טקידנעעג טָאה רע זַא ,םיא ןיא טנָאמרעד ךיז ןעמ טָאה ריא קנַאד ַא .ריא ףיוא

 טכַאמעג ךיז ןעמ טָאה הפגמ ַאזַא ןופ טייצ רעד ןיא .גרעבמעל ןיא ןיצידעמ

 םעד ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ םיא ןעמ טָאה טציא זיב ;קידנסיװ טשינ

 ,דנַאלסיוא ןיא טקידנעעג טָאה רע לייוו רַאפרעד ,לטיט-רָאטקָאד

 ,טכַאמ רעד ןופ םיא וצ טעדנעוװעג וליפַא ךיז ןעמ טָאה הפגמ רעד תעשב

 ןיא קירוצ ערעילָאכ יד ןביירטרַאפ ןפלעה ןוא ןעק רע סָאװ ,ןָאט לָאז רע זַא

 ךיז ןעמ טעװ ,ןבירטרַאפ הפגמ יד ןיוש טָאה ןעמ זַא ,טציא .ןירַא ור ריא

 טעו ןעמ ןוא םָאלּפיד ןייז טריזילַאגעל טשינ טָאה רע זַא ,ןענָאמרעד רעדיוו

 .רעשדלעפ ןטושּפ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרידַארגעד רעדיוו םיא

 רָאטקָאד רעד סָאװ .עגר ןייא ןייק ןריולרַאפ טשינ לייוורעד טָאה עטלַא יד
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 יװ ןלָאמעג רעטייוו טָאה יז ןוא טייהרעטנוזעג ןטכַארט ךיז רע לָאז ,טכַארט

 ריא טמוק'ס רעווש ױזַאיװו טלייצרעד .ץרַאה רעטיב ריא ןסָאגעגסױא ,לימ ַא

 ,הנמלא יד ,רעטכָאט יד .םימותי ענדיב יד ,ךעלקינייא יד ןעווָאכוצפיוא ןָא

 .ןעמעלַא טימ טשינ סנטצעל ךיוא זיא ןיילַא יז ןוא עטנוזעג ןייק טשינ ךיוא זיא

 -רַאפ וצ טשינ קיטייוויּפָאק ןוא ,טסוה רעד ןוא ָאד ןוא ָאד ריא טכעטש'ס

 ...ןגיוא יד רַאפ ריא טלדניווש סע ןוא ,ןקידניז

 רעטלַא רעד ןופ דייר יד וצ טרעהעגוצ ךָאנ ץלַא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 ןָא דימת ןופ טָאה רע ,זיא ןושל-שידיא סָאד ןושל ןייש ַארַא'ס ,טכַארטעג ןוא

 ענייש ,ערעיט ַא .קלָאפ ןטסָארּפ םנופ ךַארּפש רעד וצ ןרעהוצוצ ביל ךיז

 ַאזַא טימ ךיז טיצַאב ץנעגילעטניא יד סָאװרַאפ טשינ טייטשרַאפ רע .ךַארּפש

 "לדיז םעד טימ יז טפור ןעמ סָאװרַאפ .ךַארּפש רעקיזָאד רעד וצ לוטיב

 עקיזָאד יד ביל טָאה ,רעגניטע המלש רָאטקָאד רעד ,רע ."ןָאגרַאשז, ןעמָאנ

 ,טכַאניב רע טציז טפָא .רעייט ןוא ןגייא םיא זיא יז .שפנ תבהאב ךַארּפש

 עניילק ,םילשמ ךַארּפש רעד ןיא טביירש ןוא ,ןיוש טּפָאלש טניזעגזיוה ןייז ןעוו

 .ךעלסעווָאטַאק ןוא ךעלהשעמ

 סע טסייה ךיא ןיב זיא; :עקיריא סָאד רעטייוו רעבָא טהנעט ענעדיא יד

 ,רעטקָאד ,טעז רָאנ .האופר ַא ןבעג רימ טלָאז ריא ,רעטקָאד ,ךייא וצ ןעמוקעג

 ןיב ךיא זַא ,ןעמענ ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ,רעייט ןטסָאק טשינ לָאז האופר יד זַא

 ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,טגיל סעציײלּפ עניימ ףיוא ןוא ,שטנעמ םערָא ןַא

 ערעילָאכ יד זַא ,רעטקָאד ,ערעילָאכ יד ,יוא .םירעוו ףניפ טימ הנמלא ןַא

 "ףןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא זיא יז רעדייא ,ןפערט טפרַאדעג יז טָאה

 ריא ןוא עטלַא יד טכוזרעטנוא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד

 םורָא געט עכעלטע ןיא ,ישעמומ ,טייקיניילק ַא זיא'ס , .טּפעצער ַא ןבירשרַאפ

 ףיוא ץנַאט-זגורב ַא ןצנַאט ךָאנ טעװ ריא .טנוזעג ןצנַאגניא ןייז ריא טעוו

 ."לקינייא ןטסגניא רעייא ןופ הנותח רעד

 םיא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,טּפעצער םעד ןעמונעג טָאה ענעדיא יד

 : טקנַאדעג

 ךייא לָאז רעטשרעביוא רעד .רעטקָאד ,שטנעמ רערעייט ַא טנעז ריא;

 עכלעזַא ךָאנ ןוא רימ רַאפ ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,סטוג םעד רַאפ ןלָאצַאב

 ,"ךיא יו טײלעמערָא

 טָאה רעגניטע רָאטקָאד .ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא ,קידנשטניוו ױזַא

 ןטנעיצַאּפ בור םעד ןופ ."רעטקָאד ,ןלָאצַאב ךייא לָאז טָאג; :טלכיימשעג
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 ,רע זַא ,רעטשרעביוא רעד ,ןכַאמ רע טעוװ םינּפ ןייש ַא .סָאד רע טרעה ענייז

 ןלעטשוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא םיא טעװ רעגניטע רָאטקָאד רעד

 ןופ ךשמ ןיא טלדנַאהַאב טָאה רע סָאװ ,טײלעמערָא עלַא ןופ ןעגנונעכער יד

 ןטוג ַא ןבעל ןענָאק עמוס רעד ןופ רע טעװ טלעוװ רענעי ףיוא .ןבעל ןייז

 ןטנעיצַאּפ עלַא יד ןופ .רעטיב רַאפרעד םיא זיא טלעװ רעד ףיוא .גָאט

 םוצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ .עשַאק רעד יצ רעסַאװ ףיוא םיוק רע טָאה

 ,עדלָאג בייוו ןייז ,יז רעבָא .טשינ תונעט ןייק טָאה טייז ןייז ןופ רע .ןדיילרעד

 טגָאז ןוא זָאנ רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ רדסכ םורַא טייג .ןדירפוצ טשינ זיא

 .ּפיר רעטעביז רעד וצ זיב ןעייגרעד סָאװ ךעלטרעווכעטש םיא

 8 .טכערעג ךיוא ךעבענ יז זיא ,קירַאק ףיוא ןרעלק ליוו ןעמ זַא ןוא

 זַא ,גונעג זיא םיא רַאפ סָאװ ,לזמ-םילש ַא ןַאמ ַא טרעשַאב ריא טָאה טָאג

 ןָאק טכענ עצנַאג ,ךעלסעוװָאטַאק ןוא ךעלהשעמ עניילק ,םילשמ טביירש רע

 ףיוא סע טסייה "ןעלטנעט, .ןביירש ןוא רדח ןיא ךיז ייב ןציזּפָא ױזַא רע

 .ןושל ריא

 סע טָאה רע .רעגניטע רָאטקָאד טכַארט -- טרָאװ רעייט ַא -- "ןעלטנעט,

 ןעמוק ץונוצ לָאמַא טעווס ,לכיב-ץיטָאנ ןיא ךיז ייב ןבירשרַאפ וליפַא ןיוש

 ,לסעװָאטַאק ַא רעדָא ,לשמ ַא וצ

 ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ טרַא םיא זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ

 רֶע ליוו ,ןפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ רָאנ ,קרַאטש שוריפב םיא טרַא'ס ,הסנרּפ

 זיאס , :עדלָאג ןייז עקַאט טגָאז יו רעבָא .ןלעו ןימ ַא ךָאנ ?טשינ ןעד

 ."ןרָאכעג טשינ ןוא טלדיפעג טשינ

 ,טליפ רע זַא טרפב .ייו םיא טוט עטתינולּפ ןייז ןופ ןעשטרָאװ סָאד

 -כַאװש יד ןייז רבוג טשינ רע ןָאק ןגעווטסעדנופ רעבָא .טכערעג זיא יז יו

 .רעטכיד ַא זיא רע .רע טביירשרַאפ ךעלטרעווכעטש עריא וליפַא .ענייז טייק

 ןעלגָאה רעטרעוװו עטמסרַאפ יד טזָאל רע .רעגניטע המלש רעקיזָאד רעד

 ןוא ייו םיא טוט'ס .טייקנייש רעייז השעמ תעשב טליפ ןוא ּפָאק ןייז רעביא

 ,םיא רַאפ ףיוא ייז ןבעל שיט:-ביירש םייב טכַאנייב .ייז ןופ האנה טָאה רע

 טרָאװ סעדעי םיא טמוק ,שידיא ףיוא ךָאד ןדער םילשמ ענייז ןופ תויח יד

 יז טדער ,ןושל ןעמוקַאב ףרַאד לשמ ַא םענייז ןיא גנַאלש ַא ןעוו .ץונוצ

 טימ ,קיטפיג .סעכ ןיא זיא יז תעשב ,עטתינולּפ ןייז ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 .שיצ ,שיצ ,שיצ .ןשינערעהוצנָא טימ ,ךעלטרעווכעטש

 .קירוצ ןוא ןיהַא .קירוצ ןוא ןיהַא .טעניבַאק ןרעביא םורַא ךיז טיירד רע
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 רע טקוק טפַאשביל טימ .עפַאש-רעכיב רעד ייב ּפָא ךיז רע טלעטש טָא

 ןעייטש טָא .טגָאמרַאפ רע ןכלעוו ,רצוא ןקיצניא םעד ,רעכיב יד ףיוא

 רעביירש-םילשמ עשטייד יד ןופ קרעװ יד .ןטייוצ םעד ןבענ רענייא ייז

 ,רענרעק רָאדָאעט ןופ רעדיל יד ,גניסעל ןופ ןעמַארגיּפע יד ,רעווטכיל ,טרעלעג

 "ךיײהעלַאװ, עדַאלַאב סרענרעק טצעזעגרעביא רע טָאה גנַאל טשינ ָאד

 גוט שידיא זַא ,טלעטשעגטסעפ רע טָאה טייקנדירפוצ טימ ןוא .שידיא ףיוא

 קיטסַאטנַאפ רעד רַאפ וליפַא ,ךעלסעװָאטַאק ןוא םילשמ רַאפ רָאנ טשינ ךיז

 ,לגוסמ יז זיא גנוטכיד רעד ןופ ןעמרָאפ עלַא וצ .קיסַאּפ זיא עדַאלַאב רעד ןופ

 ,סרעטסיימ עקירעהעג יד ןעמוק רָאנ ןפרַאד סע

 םעד טכַארטַאב רעגניטע המלש טָאה טפַאשביל רערעדנוזַאב ַא טימ

 ,קנַאש-רעכיב ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,"עקרעוו סרעליש; דנַאב ןסיורג

 ."ץקָאלג יד עמצָאּפ עקיטכעמ סרעליש ךיז טניפעג דנַאב םעד ןיא טרָאד

 רעגניטע המלש רָאטקָאד רעד ,רע טָאה *עקָאלג, סרעליש ןופ רעגייטש ןפיוא

 ,םייוג יד ייב ,ייז ייב ,"טכיל סָאד, עמעָאּפ ןייז ןבירשעגנָא ,שטשָאמַאז ןופ

 ןדיא ייב ןוא .רבק םוצ זיב לגיו םנופ שטנעמ םעד קָאלג רעד טײלגַאב

 רעתמא טימ .רבק םוצ זיב לגיו םנופ שטנעמ םעד טכיל סָאד טײלגַאב

 ןעמרָאפ עטריצילּפמָאק ןוא ערעוװש יד ןעװעג רבוג רע טָאה טפַאשרעטסיײימ

 "עג טרעוו סָאװ ,גנומיטש רעדעי וצ ךיז טסַאּפ םטיר רעד .עמעָאּפ רעד ןופ

 םענעריובעגיינ םנופ תירב ןפיוא טכיל סָאד טרעקַאלּפ שרעדנַא ,.טרעדליש

 ,ךַארּפש ערעייט ַא .תמ םעד ןופ סנּפָאקוצ סע טרעקַאלּפ שרעדנַא ןוא דניק

 .טרָאװ עקיטיונ סָאד יז טָאה טלעוו רעד ןיא ץלַא רַאפ .ךַארּפש עשידיא יד טָא

 ַא יו ןעשטשיּפ ןָאק יז .קיכעטש ןוא טרַאצ ,טרַאה ןוא קידוועגיוב זיא יז

 ,ןָא ךיד סיוטש.? ,גיוא ןַא טימ ןעקניוו ןָאק יז .עכעדעס ַא יו ןטלעש ןוא דניק

 טוט םיא .רעוו לוד םוצ זיב קידװעדערַאב ןייז ןָאק ןוא "ןיימ ךיא סָאװ

 ,דָאש ַא רָאנ זיא'ס .ךַארּפש רענייש רעקיזָאד רעד ןיא טביירש רע סָאװ האנה

 ןעמעוו רַאפ .ןעגנופַאש ענייז ןענעייל וצ ןעמעוו רַאפ טשינ טָאה רע סָאװ

 זַא ,ןדירפוצ זיא רע .טייג ,ןיוש טייג ? היחתש עדלָאג בייוו ןייז רַאפ ?לשמל

 סנטצעל רע טָאה טָא .ריא טימ ןּפעשטרַאפ ןייג רע טעװ ,ורוצ םיא טזָאל יז

 רענייק ןוא דָאלפוש ןיא םיא ייב יז טגיל ,"עלעקרעס, עמַארד ַא ןבירשעגנָא

 ןעמ זַא ,טכַארטעג לָאמ ךס ַא ןיוש טָאה רע .םעד ןגעוו טשינ וליפַא טסייוו

 םעד טָא ןופ טכַאלעצ ןײלַא ךיז ןוא ענייז םיבתכ עלַא יד ןקורדּפָא ףרַאד

 ,לַאפנייא ןקיזָאד
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 ,םיוק .סע ןעמ טמענ ואוו ןוא .טלעג טימ ןגעמרַאפ ַא ןטסָאקּפָא ףרַאד'ס

 .ךָאװ יד ןעמוקוצרעביא ףיוא טָאה רע סָאװ םיוק

 ַא םיא טיג ,קרעװ ענייז ןבעגסױרַא ןגעוו טכַארט רע ןעוו ,לָאמ עלַא

 רָאנ .הלטבל הכרב ַא ןענעז ,דָאלפוש ןיא ןגיל סָאװ ,קרעוװ .ץרַאה ןיא ךָאטש

 ?ןפלעה ךיז ןעמ ןָאק סָאװ

 :ףרַאש ןוא ךעלגנירדוצ טגערפעג רעצימע טָאה זיוה-רעדָאפ ןיא

 ףכית לָאז רע ,םיא טעב ןעמ ? םייה רעד ןיא ָאד זיא רָאטקָאד רעד;

 ."ערעילָאכ ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא סָאװ ,הלוח ַא וצ ןעמוק

 ןענַאטשעג זיא םיא רַאפ .טעניבַאק םנופ ריט יד טנפעעג טָאה רעגניטע

 ,זָאנ רעקישטַאלּפ ַא טימ ןוא רָאה עטרעביושעצ טימ גנוי ַא

 ? ערעילָאכ ףיוא קנַארק זיא רעוו

 ןפיוא .רעגיה ןייק טשינ זיא רֶע .רעבָאלטָאג רעב םהרבא ,רענייא,

 קנַארק זיא ןוא הינסכא רעזנוא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה רָאפכרוד

 ."ערעילָאכ ףיוא ןרָאװעג

 -פיוא ןבָאה ענייז ןגיוא יד .טניישעגפיוא שממ טָאה רעגניטע רָאטקָאד

 : דיירפ רַאפ ןטכיולעג

 ,שטשָאמַאז ןיא ָאד זיא רעבָאלטָאג רעב םהרבא ---

 ."עלעקרעס; ןייז ןענעייל וצ ןעמעוו רַאפ ןבָאה ךָאד רע טעװ טציא

 ,הלוח ַא וצ טציא םיא ןעמ טפור סָאד זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע

 ןייק טשינ רעבָאלטָאג זיא םיא רַאפ .ערעילָאכ רעד ףיוא קנַארק זיא סָאװ

 עמַארד ןייז ןענעייל רע טעװ םיא רַאפ .רעביירש רעטמירַאב ַא רָאנ ,הלוח

 .תוניבמ ןגָאז טעוו רע ןוא

 יגנוי םוצ ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- עגר יד עקַאט ,ןיוש טמוק רע --

 ןטנעמורטסניא יד טימ עקזילַאװ רעד טָאטשנָא ןוא .קעװַא ףכית זיא גנוי רעד

 שיט:-ביירש םנופ טפעה ןקיד ַא ןָאטעגיּפַאכ ַא רעגניטע רָאטקָאד רעד טָאה

 ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא

 ,רָאטקָאד ןפיוא טרַאװעג ,טעב ןיא ןגעלעג זיא רעבָאלטָאג רעב םהרבא

 זיא רעגניטע רָאטקָאד רעד ןוא טנפעעגפיוא ריט יד ךיז טָאה ךעלדנע

 ןּפַאכ םעטָא םעד טנעקעג םיוק ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ןלַאפעגנײרַא

 גיוא סָאד .טכַארטַאב םיא עגר ַא .הלוח ןבענ טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע

 טייו זיא ליכשמ רעטמירַאב רעד זַא ,טנעקרעד ףכית טָאה רָאטקָאד םנופ

 ,רעמ טשינ ןוא גנורעטש-ןגָאמ עניילק ַא סנטסכעה זיא'ס .ערעילָאכ ןופ



 רעגנַאמ קיציא 18

 רעמַא -- ןָאטעג גָאז ַא םיא וצ רע טָאה -- ,ערעילָאכ ךייא גיוט סָאװ,

 ."עלעקרעס, ןיימ ןענעייל רעסעב ךייא ךיא לעוװ

 טלקיוועגרעדנַאנופ ףכית רע טָאה ,רעפטנע ןייק קידנטרַאװּפָא טשינ ןוא

 :ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא טפעה םעד

 קיטש-רעטַאעט יינ ַא רָאג ,רעדורב ַא ךָאנ טײצרָאי יד רעדָא ,עלעקרעס;

 רענעמוקעגפיוא ןַא ,רעקיצנַאד השמ 'ר :ןענױשרַאּפ .ןעיצפיוא ףניפ ןיא

 "...רעייז עלעטלַא עדיירפ ,בייוו ןייז עלעקרעס ,רשוע

 טימ טעינילכרַאפ ןיילַא ךיז ,םעטָא ןייא ןיא טנעיילעג טָאה רָאטקָאד רעד

 "עטניא סיורג טימ טרעהעגנייא ךיז טָאה רעבָאלטָאג רעב םהרבא .רעטרעוו יד

 טָאה רע .טבעלעג שממ ןבָאה קיטשירעטַאעט םעד ןופ ןטלַאטשעג יד .סער

 -לפָאטנַאּפ רעד .בוטש ןיא ָאד טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ייז .םעטָא רעייז טליפעג

 ןענױשרַאּפ עלַא ,עלַא -- עלעקרעס ליח תשא יד ,רעקיצנַאד השמ 'ר דלעה

 .עגירטניא רעד ןיא טרעטנָאלּפעגנײרַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עמַארד רעד ןופ

 .טרעהעג טָאה רעבָאלטָאג רעב םהרבא .טנעיילעג טָאה רָאטקָאד רעד

 רעטנענ ,רעטנענ טקורעג ךיז ןבָאה רעגײז-טנַאװ ןסיורג םנופ סרעזייוו יד

 .וצ-טכַאנ ןגעק

 "טָאג רעב םהרבא זיא ,ןענעייל סָאד טקידנעעג טָאה רָאטקָאד רעד זַא

 ןעו ,טקרעמַאב טשינ וליפַא טָאה רעגניטע .םיא ןבענ ןענַאטשעג רעבָאל

 .ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא טעב םנופ ןכָארקעגסױרַא זיא הלוח רעד

 ַא ןוא לסקַא סרעגניטע ףיוא טנעה יד טגיײלעגפיורַא טָאה רעבָאלטָאג

 : ןָאטעגיגָאז

 "רעס, רעייא ,רָאטקָאד ,ךַאז ענשזַאו ַא רָאג זיא קיטש:רעטַאעט רעייא,

 ."טכַאמעג טנוזעג ןצנַאג ןיא ךימ טָאה *עלעק

 ןגעװ טסעומשעג ,ןעמַאזוצ ןסעזעג עדייב ךָאנ ייז ןענעז גנַאל ,גנַאל

 טרָאװ סָאד ."ןָאגרַאשז, ןביירש ןופ טייקכעלצונ רעד ןגעוו ןוא ןכַאז-הלכשה

 טצונַאב רדסכ טָאה רָאטקָאד רעד .רעבָאלטָאג רָאנ טצונַאב טָאה "ןָאגרַאשז,

 ,""שידיא? ןעמָאנ םעד

 עטוג יד .רעכעלקילג ַא ,רענעדירפוצ ַא רָאטקָאד רעד זיא ןעגנַאגעגמײהַא

 םיא ןבָאה ,ןטפירש ענייז ןגעוו טגָאזעג םיא טָאה רעבָאלטָאג סָאװ ,רעטרעוו

 ,טבעלעגפיוא

 עניימ עלַא זַא ,ןסָאלשַאב רע טָאה ,תוחוכ עלַא ןדנעוונָא ףרַאד ןעמ --

 רַאפ ,קלָאפ סָאד זַא ןבעלכ ,טייצ ןיוש .קורד ןיא ןעניישרעד ןלָאז קרעוו
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 ןענרעל ,ןענעייל .ןכַאז עלַא יד ןופ ןבָאה האנה לָאז ,ןבירשעג בָאה ךיא ןכלעוו

 .ןבָאה האנה רקיע רעד ןוא

 זיא למיה רעד .רָאטקָאד רעד ,ןעגנַאגעג רע זיא טירט עכעלעמַאּפ טימ

 ךיז ןיא טסורב רעלופ רעד טימ טָאה רע .טנרעטשעגסיוא ןוא ףיט ןעוועג

 ענייז ןענעייל ןדיא יו ןוימד ןיא ןעזעג .טניוװ-רעמוז םעד טמעטָאעגנײרַא

 ."עלעקרעס, ןייז ןוא ךעלסעװָאטַאק ענייז ,ךעלהשעמ עניילק ענייז ,םילשמ

 זַא ,רָאטקָאד רעקיצרַאה ןוא רעביל רעקיזָאד רעד ,טנַאעג טשינ טָאה רע

 םייב סנייז טרָאװ טקורדעג ןייא ןייק ןעז וצ טרעשַאב ןייז טשינ טעװ םיא

 טרעדנוה ךרע ןַא ןיא ,טיוט ןייז ךָאנ ןרָאי ךס ַא ,ךס ַא ןיא טשרע זַא ןוא ןבעל

 -עטיל עשידיא יד ןוא ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד םיבתכ ענייז ןלעוװ ,םורַא רָאי

 המלש רָאטקָאד ריא ןענעקרענָא ןוא ןענעקרעד ,ןעניפעג טעװ רוטַאר

 .רעגניטע



 רעבָאלטָאג רעב םהרבא

 -ָאלטָאג רעב םהרבא רעטלַא רעד .גָאטימכָאניַאמ רעקינוז-קיטכיל

 יד .בוטש רעד רַאפ קנַאב רענרעצליה רעד ףיוא ןסיורדניא טציז רעב

 .ייז טמערַאװ ,טנעה עטענַאיװרַאפ ,עטלַא ענייז ףיוא טליּפש ןוז-יַאמ

 גנילירפ ."גנילירפ, :קירישט ,קירישט :לגייפ ןרעשטשיווצ ךַאד ןפיוא

 רעטלַא רעד ,רע .געוו ןרעביא ןרעטַאלפ ןבלַאװש רָאּפ ַא .סָאד ןעמ טפור

 ענייז ןופ ןבלַאװש יד ןופ ליּפש-רעטַאלפ עקיזָאד סָאד טקנעדעג ,ררושמ

 סע ךיז טרזח גנילירפ ןדעי טימ .רע טכַארט --- ליּפש טלַא ןַא .ןרָאי-רעדניק

 .ערעדנַא ןבלַאװש יד ןוא ערעדנַא ןענעז ןעגנילירפ יד רעבָא .רעביא

 -רעד טוװואורּפ .ןגיוא עדנילב-בלַאה יד ןָא טגנערטש .ּפָא טצפיז רע

 ,סנטייוורעדנופ םיא ןסירג סָאװ ,רעייגייברַאפ יד ןענעק

 רעטכָאט רעד ייב ,ענבוד ןיא ,ָאד ךיז רע טניפעג רָאי ייווצ עטצעל יד

 -ַאנָאפ ןטימ טפמעקעג ,ךיז טלגנַארעג ,ןבעל ַא טבעלעגּפָא .םעדייא םייב ןוא

 רעשילמיה, רעד רַאפ ,גנורעלקפיוא רַאפ ,גנודליב רַאפ טפמעקעג ,םזיט

 טלכימש רע -- רעטלע רעד ףיוא טציא ןוא .הלכשה -- רעד ,"רעטכָאט

 רעווש ןייז ייב טשינ לָאמ סָאד .טסעק ףיוא לָאמַא רעדיו טציא -- רעטיב

 ,םעדייא םייב ןוא רעטכָאט רענעגייא רעד ייב רָאנ ,רעגיווש ןוא

 רעדניק יד ,ןגָאלקַאב וצ סָאװ טשינ ךיז רע טָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 םיא רָאנ .בוט"ןבא ןַא רעביא יו ,םיא רעביא ןרעטיצ ,דובכב םיא ןטלַאה

 "רָאפ ןוא רעווש טעװערָאה םעדייא רעד זַא ,טסייו רע .אחינ טשינ סע זיא

 רע רָאנ .טשינ רָאג ןעמ טגָאז ןטלַא םעד ,םיא .הסנרּפ ףיוא םיוק טניד

 עקַאט םיא זיא היאר יד ,עקַאט רע זיא טלַא ,ןײלַא טײטשרַאפ ,ןײלַא טסייוו

 ןףענורעגסיוא טשינ ךָאנ םיא זיא לכש רעד רעבָא ,ןגָאלשעג

 ןבירשעג .קלָאפ ןרַאפ ןבעגעגקעװַא ןבעל ַא ? ןפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ רָאנ

 ףיוא יא ,שיאערבעה ףיוא יא ,סעידעמָאק ןוא סעריטַאס ,רעדיל םיא רַאפ

 רעד ייב טסעק ףיוא לָאמַארעדױװ רעטלע רעד ףיוא טָא ןוא ."ןָאגרַאשז;

 ...םעדייא םייב ןוא רעטכָאט רענעגייא

 "עג ןבָאה סָאװ ןקעלפ-ןוז יד .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוט רעבָאלטָאג

 ,סנסיפוצ ּפָארַא םיא ןלַאפ ,טנַאה ןייז ףיוא טרעטיצ
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 רעד זיא'ס .טרעשַאב ןיוש זיא ױזַא -- ,רע טכַארט --- ,ןלַאּפרַאפ ---

 .ןלַאפרַאפ .רבחמ ןשידיא ַא ןופ לרוג

 ןגָאי ייז .ןגיוא עדנילב-בלַאה ענייז ייברַאפ ךיז ןגָארט רעדניק עכעלטע

 ןייז ןיא ּפָא ףיט טגנילק רעטכעלעג עשירעדניק סָאד .ןטייווצ ןכָאנ סנייא ךיז

 ,ןטלַאטשעג ןוא ןכַאז לָאמַארעדיװ טעז רע .ךיז טליּפשעצ ןוימד ןייז .טימעג

 טימ גנילירפ רעקיטציא רעד .טקעמענּפָא גנַאל ןופ ןיוש טָאה טייצ יד סָאװ

 עקַאט זיא ,רעמייב עטעטיווצעצ ענייז טימ ,ןבלַאװש ענייז טימ ,דלָאגנוז ןייז

 רעשימייה ךיז טליפ ,ררושמ רעטלַא רעד ,רע רעבָא .חרוא רעטגיײלעגנָא ןַא

 "רַאפ רעד ןופ סױרַא טיִצ ,טרעװשַאב ןורכז ןייז סָאװ ,ןטלַאטשעג יד טימ

 .טײהנעגנַאג

 יֿפָא ירפ ױזַא םיא זיא סָאװ ,ןזח םעד ,םענייז ןטַאט םעד רע טעז טָא

 רעד טימ םינּפ עסַאלבילדייא סָאד ,רוגיפ עכיוה ןייז טעז רע .ןברָאטשעג

 רע טרעה לוק ןייז רָאנ ,רעטָאפ רעד םיא וצ טדער סעּפע ,דרָאב רעצרַאװש

 רָאנ ,ןטלַאטשעג יד טשינ ןרילרַאפ רעטסנעּפשעג יד זַא ,תועמשמ .טשינ

 .לוק סָאד

 ןייז טעז .ווָאכינרעשט לטעטש ןיא רעווש ןייז ןופ בוטש יד רע טעז טָא

 ,תידוהי ענעגייא יד ,יז רע טעז טָא ןוא ,רָאי ןציירד טלַא םיוק זיא סָאװ ,בייוו

 ,טשינ ליו רע שטָאכ ,ּפָא יז טג רע .עטילבעצ ,ענייש ַא ,עקירעי-ןצכַא ןַא

 ירע זַא ,טעכוינרעד ןבָאה םידיסח יד לייוו ,רַאפרעד רָאנ ליוו רעווש רעד

 יףיט טקיטייוו רע ןוא טנייו תידוהי .סרוקיּפַא ןַא ןרָאװעג זיא ,םעדייא רעד

 םעד טשינ : ןייז לחומ טשינ לָאמנייק ייז רע טעוװ קיטייוו ןקיזָאד םעד .טדייל

 יז ןגעקטנַא ןפמעק טעװ רע ."סעקָאינכ; ענייז טשינ ןוא ןיבר ןשידיסח

 רע טעװ ,זָאטעג םיא ןבָאה ייז סָאװ ,הלווע עכעלנעזרעּפ יד .ןבעל עצנַאג סָאד

 ןטילעג ליפיוזַא טָאה רע רעכלעוו בילוצ ,הלווע יד .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 .ףמַאק ןייז תעב ןגיוא יד רַאפ ןייטש דימת םיא טעוו

 ,סנקירעביא .קרַאטש וצ טדנעלב ןוז יד .ןגיוא יד טכַאמרַאפ רעטלַא רעד

 ןטלַאטשעג ןוא רעדליב עלַא יד זַא ?ןגיוא ענעפָא יד טציא רע ףרַאד סָאװ וצ

 ךָאד ןעמ טעז ,עגר רעקיזָאד רעד ןיא טרעװשַאב ןורכז ןייז סָאװ ,לָאמַא ןופ

 טגָאי סנייא ,דליב ךָאנ דליב .ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ רעטלוב ןוא רעסעב

 .ןבעל ןייז ןופ עמַארָאנַאּפ יד .עמַארָאנַאּפ עשילרעטסיוא ןַא ,עטייווצ סָאד

 .ךיירטסע ןוא דנַאלסור ןשיװצ ץענערג יד ,לכייט עלָאמש סָאד זיא טָא

 רעביא רעבירַא ךיז ןעלגומש ,ןזח םעד ןטָאט ןטימ ,רעבָאלטָאג רעגנוי רעד ,רע
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 .הלכשה רעד ןופ רעטנעצ רעד ,לָאּפָאנרַאט טָאטש יד זיא טָא .ץענערג רעד

 רעד .לוש-סקלָאפ עשידיא עטשרע יד טלעטשעגקעװַא לרעּפ ףסוי טָאה ָאד

 ,רעבָאלטָאג ןגנוי םעד ,םיא רעבָא .זיולק פלרעּפ ףסוי ןזיוועג םיא טָאה רעטָאפ

 םעד טָא ,לרעּפ ףסוי רָאטַאמרָאפער םעד ,ןײלַא םיא ןעז טלָאװעג ךיז טָאה

 םיליכשמ יד ןוא ,תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג ןבָאה םידיסח יד סָאװ ,שטנעמ

 ,לרעּפ ףסוי וצ קעװַא רע זיא ןסיוו סרעטָאפ םעד ןָא .ןײרַא למיה ןיא ןביוהעג

 .סעומש ַא םיא טימ טריפרַאפ לרעּפ .טעניבַאק ןיא םיא ייב רע טציז טָא

 ןוא טרָאװ ייב טרָאװ גָאט ןקיטנייה ןזיב רע טקנעדעג סעומש ןקיזָאד םעד

 ףיוא ןעמעטָא וצ טרעשַאב ךָאנ זיא םיא ןמז-לכ ןסעגרַאפ טשינ םיא טעװ

 .ןבעל ןייז ןיא טקנוּפ-דנעװ ַא ןעוועג זיא סעומש רעקיזָאד רעד .טלעוו רעד

 רע ןעוו ,דלימ ןוא ךעלרעטָאפ טלכיימש ,םיא ןגעקטנַא טציז לרעּפ ףסוי

 ןכַאלסיוא יו ,ןעלטימ ענױזַא טימ זַא ,ןזייווַאב םיא ליוו ,קענש רעגנוי רעד

 הלגמ , סלרעּפ ףסוי יװ ,רפס ַאזַא .ןכיירגרעד טשינ ליצ ןייז רע טעוװ ,םידיסח

 יו ָאט .ןעמענ טשינ ןײרַא טנַאה ןיא וליפַא םידיסח ךָאד ןלעװ ,"ןירימט

 ? גנוקריוו ַא ייז ףיוא ןבָאה סע טעװ ױזַא

 רעכייוו רעבלעז רעד טימ רעבָא .טסנרע ןרָאװעג זיא םינּפ סלרעּפ ףסוי

 ןעוועג חיטבמ רעבָאלטָאג ןגנוי םעד ,םיא רע טָאה םיטש רעכעלרעטָאפ ןוא

 ןוא רע סָאװ ,ףמַאק םעד ןייטשרַאפ רע טעװ ןרעװ רעטלע טעװ רע ןעוו זַא

 עקיבלעז יד טימ ןפמעק טעוװ ,רעבָאלטָאג ,רע ןוא ,ןריפ םיליכשמ ערעדנַא יד

 סָאמ רעלופ ַא ןיא ןצַאשּפָא ןענָאק טלָאמעד טשרע טעװ רע לייוו ,ןייז-ילכ

 ,טרָאװ ןטקורדעג ןופ חוכ םעד

 טרעדָאפעגסױרַא םיא ןבָאה ףמַאק םוצ .ןעוועג טכערעג זיא לרעּפ ףסוי

 "עג ,ןבעל-עילימַאפ ןייז ןיא טשימעגנײרַא ךיז ןבָאה ייז .אפוג םידיסח יד

 ןזיב ךָאנ זיא דנואוו יד .בייוו ןטשרע ןייז טימ ןטג וצ ךיז םיא ןעגנואווצ

 טעז ,רעטלע רעד ףיוא טציא וליפַא ,טפָא .טלייהרַאפ טשינ גָאט ןקיטנייה

 עקנַאלש ,ענייש יד ,ןגיוא יד רַאפ םולח ןבלַאה ןיא ןוא םולח ןיא יז רע

 .ןגיוא עסיורג ,עצרַאװש יד טימ תידוהי

 ,קירישט , .לגיופ ַא ייברַאפ טרעטַאלפ רעבָאלטָאג ןטלַא םנופ ּפָאק ןרעביא

 ןופ ןגָארט וצ םיא טגנערב לטניוו םערַאװ ַא .םיא ָאטשינ ןוא "קירישט

 ןײרַא ךיז ןיא טמעטָא רעטלַא רעד .רעדעס עטילבעצ ןופ חיר םעד ץעגרע

 ןופ ףוג רעגנוי ,רעקנַאלש רעד יװ ױזַא טקעמש סָאװ ,סורג ןקיזָאד םעד
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 רעטשרע ןייז ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ טרַאװרעד םיא טָאה יז תעב ,תידוהי

 .רעטָאפ םעד ןריולרַאפ טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,גנורעדנַאװ

 ,טרעה ןעמ סָאװ םיוק םיוק ,ךיז ןגעוװַאב ררושמ ןטלַא םעד ןופ ןּפיל יד

 :"ץפיז ַא; דיל ןייז ןופ תורוש עטשרע יד םורפ ןוא ליטש טעשטּפעש רע

 ,קירוצ טנגוי ןיימ רימ ביג

 ,טייצ עשרעדניק יד רימ ביג

 ,קילג ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ,טייוו רימ ןופ קילג סָאד זיא טציא

 עקַאט זיא'ס .ןגיוא עדנילב-בלַאה יד ףיוא לייוו ַא ףיוא טנפע רעבָאלטָאג

 ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ רעבָא .ןייש רע זיא גנילירפ רעדעי יו ןוא .גנילירפ

 :טעז ןוא ןגיוא יד קירוצ טכַאמרַאפ רע .רעסעב זיא

 ןיא .ערעילָאכ רעסיורג רעד ןופ טייצ יד זיא'ס .שטשָאמַאז ןיא זיא רע

 ,רָאטקָאד ַא ןפור טקיש ןעמ .קנַארק רע טרעוו הינסכא רעשטשָאמַאז רעד

 עטמולחרַאפ רָאּפ ַא ךיז רַאפ טעז רע .רעגניטע המלש זיא רָאטקָאד רעד

 :לוק ַא ןופ ןעשטּפעש סָאד טרעה רע ןוא ןגיוא

 ןיימ ןענעייל רעסעב ךייא ךיא לע רעמַא ,ערעלָאכ ךייא גיוט סָאװ,

 "."לעקרעס,

 "עג ןרעבָאלטָאג ,םיא .קיטש:-רעטַאעט ןייז םיא רַאפ טנעייל רעגניטע

 -רעטַאעט ַא ןביירשוצנָא ךיוא ךיז ייב טסילשַאב רע ןוא רָאג זיב סע טלעפ

 ןוא קעװַא עקַאט ךיז רע טצעז ,קידנעמוקמייהַא ."ןָאגרַאשז , ףיוא קיטש

 ,"טכַאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ רעדָא ,ךוטקעד סָאד/ : עידעמָאק ןייז ןָא טביירש

 ןקיטנייה םוצ זיב עידעמָאק עקיזָאד יד טשינ עקַאט ןעמ טָאה טריפעגפיוא

 ןרעטנוא .ערעדנַא ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה יז רעבָא -- רע טכַארט -- גָאט

 ענייז ןבירשעגנָא ןדַאפדלָאג םהרבא דימלת ןייז טָאה "ךוטקעד, םנופ סולפנייא

 ,"למעל ינוק עדייב;

 "עג ןייז ןופ גונעת טָאה רע .ךיז טלכיימשעצ רעבָאלטָאג רעטלַא רעד

 גנוי ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןעלעמהרבא ךָאנ טקנעדעג רע ,דימלת םענעטָאר

 רעדיל סרעבָאלטָאג ייס בוטש ןיא םיא ייב לוק ןייש ַא טימ ןעגנוזעג ,לרוחב

 לרוחב רעקיזָאד רעד זיא רעטעּפש .ןסַאפרַאפ טגעלפ רע סָאװ ,ענעגייא ייס

 .רעטַאעט ןשידיא םנופ רעפַאשַאב רעד ןרָאװעג

 ברקמ טָאה רעבָאלטָאג ןעמעוו ,רעקיצנייא רעד טשינ זיא ןדַאפדלָאג

 קלָאפ ןייז רַאפ גנושטנעב ַא .טייל ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ןוא ןעוועג
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 ,רעבָאלטָאג רעב םהרבא ,רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ לייז ַא ןוא

 ףיא ןיוש ןענעז סָאװ ,יד ייס ,עלַא ייז רע טעז טציא .ןעיוב ןפלָאהעג טָאה

 וניחא יד ןופ ליואוו ןרַאפ ךָאנ ןפַאש ןוא ןבעל סָאװ ,יד ייס ,טלעוו רענעי

 ,לארשי ינב

 ַא ייברַאפ רעבָאלטָאג ןטלַא ןרַאפ ךיז ןגָארט ןגיוא עטכַאמעגוצ רעטנוא

 רעקיצניוו רעדָא רעמ ַא טליּפשעג טָאה ייז ןופ עדעי ; ןטלַאטשעג ייר עצנַאג

 ַא .רוטַארעטיל רעשיאערבעה ןוא רעשידיא רעד ןיא עלָאר עקידנטיײדַאב

 רַאפ טעז רע .עטכישעג ןכַאמ לייט ַא ןוא עטכישעג ןיוש ןענעז ייז ןופ לייט

 םנופ רוגיפ יד ,ל"ביר םעד ,ןָאזניװעל רעב קחצי 'ר ןופ טלַאטשעג יד ךיז

 -- סעדיורב רשא ןבואר ןעימעהָאב םעד ןופ טלַאטשעג יד ,ןייטשנעיליל ר"ד

 ןעוועג םיא רַאפ ייז ןענעז טשרָאקָא סָאװ ,ןטלַאטשעג ןופ עירעלַאג עצנַאג ַא

 ...גנונָאמרעד זיולב טציא ןוא רָאװ עמַאס יד

 סָאד .םיא רַאפ ןייטש רעגנעל עגר ַא טביילב ןטלַאטשעג יד ןופ ענייא

 ,טלַא רָאי ןצעביז םיוק ,סכיילב ַא ,סרעגָאמ ַא ,לרוחב שיווטיל גנוי ַא זיא

 טנפע ןיילַא רעבָאלטָאג .ןרעבָאלטָאג ייב ,םיא ייב ריט ןיא ןָא רע טּפַאלק טָא

 ,םיא טייטשרַאפ ןעמ סָאװ םיוק ,טלמוטעצ זיא לרוחב סָאד .םיא

 לרוחב סָאד סױרַא טלמַאטש -- ?רעבָאלטָאג רעה רעד טניואוו ָאד --

 .קיווצ ַא יו טיור טרעוו ןוא

 טעברַאפ ןוא רעבָאלטָאג םיא טרעפטנע -- ,ןיילַא עקַאט ךיא ןיב סָאד --

 ,ןירַא בוטש ןיא םיא

 בקעי םולש טסייה רע זַא ,ריואוועג רעבָאלטָאג טרעוו ןַאמנגנוי םעד ןופ

 ,שרדמה:תיב רעקסלָאדָאּפ-ץענעמַאק םעד ןיא ָאד טנרעל רע ,שטיװָאמַארבַא

 סעפע וצ םיא טיצ סע זַא ,שרדמה:תיב םעד ןיא ןרָאװעג גנע זיא םיא זַא

 ַא זַא ןוא ,קנַאב יד ןשטעווק סָאד ןרָאװעג סאמנ םיא זיא'ס זַא ,שרעדנַא

 -עג םיא טָאה ,םענייאניא םיא טימ טנרעל סָאװ ,עצ'מהרבא 'ר רעסיוועג

 ןסיורג םעד, רעבָאלטָאג רעב םהרבא וצ ,םיא וצ ןייגנײרַא לָאז רע ,ט'הצע

 ,"קדקדמ ןוא ך"נת לעב

 טָאה רעטכָאט ןייז ,ןעועג ברקמ לרוחב עקיזָאד סָאד טָאה רעבָאלטָאג

 לרוחב ענעדיישַאב עקיזָאד סָאד ןוא שטייד ןוא שיסור טלענקעג םיא טימ

 .םירפס רכומ עלעדנעמ רעטמירַאב רעד טנייה סָאד זיא

 ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד םידימלת וצ .ךיז טלַארטשעצ םינּפ סרעבָאלטָאג

 ןייז ןעוועג טשטנעבעג רע זיא לזמ ןקיזָאד םעד טימ סנטסקינייו ןוא לזמ
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 ןילַא רע יו רעמ וליפַא ,טייל ןרָאװעג ה"ב ןענעז םידימלת ענייז .ןבעל ץנַאג

 .טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה

 טנפעעג טָאה רע .לסקַא ןייז ףיוא טנַאה ַא טליפרעד טָאה רעבָאלטָאג

 ; םיא ןבענ עטגרָאזַאב ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטכָאט ןייז ןעזרעד ןוא ןגיוא יד

 "? טספָאלש וד ,עטַאט;

 ."ןגיוא יד טכַאמעגוצ ױזַא זיולב --- ,רעטלַא רעד טרעפטנע --- ,ןיינ,

 ןגרָאמ רדניילב -- ,רעטכָאט יד טגָאז -- ,טקַאּפעגנײא ןיוש זיא ץלַא;

 ,?קָאטסילַאיב ןייק רימ ןרָאפ

 רעבירַא ךיז טביולק םעדייא ןייז זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רעבָאלטָאג

 רעטצעל רעד זיא טנייה זַא ןוא ,קָאטסילַאיב ןייק טניזעגזיוה ןצנַאג ןטימ

 ייב זיא ןורכז רעד זַא ,תועמשמ .ענבוד ןיא ָאד ןעגנערברַאפ ייז סָאװ ,גָאט

 ,טכַאװשעגּפָא לסיבַא ךיוא םיא

 ,ןעמָארק יד ןכַאמרַאפ ןדיא .קידנעילט ,טיור ,גרעמ ןיא טייגרַאפ ןוז יד

 סָאד טגָארט םיא רעטניה ,ייברַאפ טפיול יקסװָאקַאמ לרעב רעדיינש רעד

 ."טעברַא לקיטש. ַא לגניא-ןרעל

 -- ,החונמ לקיטש ַא ןעניפעג ןיוש ךיא לעװ ענבוד ןיא ָאד זַא ,טניימעג,

 עניימ 1 טניימ שטנעמ ַא סָאװ עלַאמ זיא -- .ררושמ רעטלַא רעד ּפָא-טצפיז

 ַא ךָאנ טרעשַאב ,טקידנערַאפ טשינ סיוא טזייוו ךָאנ ךיז ןבָאה ןעגנורעדנַאװ

 ,"קָאטסילַאיב--ָאנבוד געוו םעד ,ןבעל ןיימ ןיא ןכַאמ וצ געוו

 טניפעג'ס ואוו ,גנוטכיר רעד ןיא ןייא ךיז טקוק .ףיוא ךיז טביוה רע

 ןיוש רע טָאה םלוע-תיב ןקיזָאד ןפיוא ןטרָאד .םלוע-תיב רענבוד רעד ךיז

 טסייוו סָאװ רָאנ ,עקרק ַא ןבילקעגּפָא טַאהעג טייהרעליטש וליפַא ךיז רַאפ

 .ּפָאק ןסייו םעד טגיוב ןוא רע טכַארט -- ?שטנעמ ַא

 סָאװ ,רעדיל ענייז ןופ סנייא .החנמ וצ ןיירַא לוש ןיא ךיז ןלייא ןדיא

 יד .ןײרַא לוש ןיא עקַאט טפור ,ןבירשעגנָא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה רע

 ןוא םיליכשמ עלַא טרעטכינעגסיוא ןבָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןעמָארגָאּפ

 -עגסיוא ךיז טָאה *סעמרָאפער, עלַא ןופ .ךיוא ,רעבָאלטָאג ןטלַא םעד ,םיא

 רעד טכַארט -- רוד רעיינ רעד .ךייט ַא תומולח עלַא ןופ .םעדיוב ַא טזָאל

 .ןייז חילצמ רעמ ייז ןלעו רשפא .ןגעוו עיינ ףיוא ךיז טזָאל -- ררושמ

 .ןײרַא לוש ןיא ןייג ןלעו ,עטשיױטנַא יד ןוא עטלַא יד ,רעבָא רימ

 ןייז טרעטיצ םיא רעטניה .ןייג ךיז רע טזָאל טירט עליטש טימ ןוא

 ...ןטָאש רענעכָארבעג רענעגייא



 קיד ריאמ קיזייא

 ,רעמערק ,ןשטנעמ טלמַאזעג ךיז ןבָאה זיוה סיקסנימַאק שובייל בע
 ןוא עגנוי רעבייוו .רעבייו רקיע רעד ןוא ,ןדיא ענייש ,תוכאלמ-ילעב

 ךיז ןטיירג סָאװ ,ענױזַא ןוא טלדניקעגּפָא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ,עטלַא

 טלטייטעג ןוא טנעה יד טימ טכַאמעג ,טדערעג טָאה ןעמ .ןעלדניק וצ טשרע

 ,ןייועג ַא ןגָארטעג ךיז טָאה'ס ןענַאװנופ ,רעטסנעפ יד וצ רעגניפ יד טימ

 .רעמָאי ַא

 טגָאזעג טָאה -- ,ןיינ ןוא ןיינ ןוא ןיינ ןוא טנשקעעגנייא ךיז טָאה דיומ ַא;

 ןביג ,ןגרָאזרַאפ יז ןליוו עמַאמ-עטַאט -- .לטייש ַא ןיא ענעדיא ערעטלע ןַא

 ַא זיא ןתח רעד ,ןרָאװעג טגָאזעג רעטכעט עשידיא עלַא ףיוא ,ןדנ ַא ריא

 רעטשרעביוא רעד רימ טרעשַאב יאולה ,חומ רעפרַאש ַא ,הרות'זב ַא ,עקצַאצ

 יד ןיא טצנַאטעג טלָאװ ךיא ,רימ טביולג .רעטכָאט ןיימ רַאפ האיצמ  ַאזַא

 ."החמש רַאפ ןסַאג

 -- ,ענעדיא עטייווצ ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ?ןגָאז רימָאל יאמלה,

 ,הדיחי-תב רעד ,ןבעגעגכָאנ דימת ריא ןבָאה ייז .עמַאמ-עטַאט ןענעז קידלוש

 טציא -- ?ץנעי רשפא ,סָאד רשפא ,לרעטכעט -- ,ריא טימ טעקצַאצעג ךיז

 םעד טשינ ליוו ןוא טנשקעעגנייא ךיז טָאה יז .ןלעוּפ טעװ יז זַא ,יז טניימ

 ןוא ,טשלח ,טיירש ,טנייו יז ,ןבילקעגסיוא ןבָאה עמַאמ-עטַאט סָאװ ,ןתח

 ."ןבעל'כ ,עידעמָאק ענייש ַא -- הנותח רעד רַאפ זיא ָאד

 ַא וצ דיא רערעטלע ןַא טגָאזעג טָאה -- ,ןרָאװעג טלעוװ ענעגושמ ַא;

 עקיטנייה יד ייב .רעניה יד רַאפ רעגילק ןייז ןליוו רעייא יד --- ,ןטייווצ

 -עגּפָא טָאה דיא רעד ."ליפ ױזַא טָא טרעוו יד עמַאמ-עטַאט ןבָאה רעדניק

 .טשינרָאג :ןסייה וצ טפרַאדַאב טָאה סָאד סָאװ ,רעגניפ ןפיוא ןטסָאמ

 קידלוש ןענעז םעלַא םעד ןיא ,םייח 'ר ,תמא םעד ןגָאז ךייא לעװ ךיא;

 -השעמ יד טָא ןענערברַאפ טפרַאדַאב ייז טלָאװ ןעמ ,ךעלכיב-השעמ יד

 הלהב ַא טרעוו ,רעגערט-ןקַאּפ רעד ךיז טזייווַאב םיוק .רעייפ ןפיוא ךעלכיב

 ןקעל רעבייוו יד .רעסַאװ-הצמ וצ יו ייז וצ וצ ךיז טּפַאכ ןעמ ,בוטש ןיא

 זַא ,ןעניימ רעטכעט יד ןוא ןשינעטכַארטסױא יד טָא ןופ רעגניפ יד שממ
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 "כָאנ גנידצלַא ףרַאד ןעמ זַא ,השמ-תרות זיא ,ןטרָאד טייטש'ס סָאװ ,גנידצלַא

 ."טַארוקַא ןטימ רעבָא .ןבירשעג טרָאד טייטש'ס יװ ,טקנוּפ ,ןָאט

 דיא רערעדנַא ןַא טעפנָאפעגּפָא טָאה --- ,ךעלכיב-השעמ הרדס ַא רידַאנ,

 סייטש'ס סָאװ עז וצ ןלעב ַא ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא -- .זָאנ רעד רעטנוא

 ןלוקַאּפש יד ןָאטעגנָא ךיא בָאה -- ךעלכיב-השעמ יד טָא ןיא ןבירשעג

 ןייק בָאה'כ ביוא .לכיב-השעמ ַאזַא ןיא טקוקעגניירַא ןוא ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 .ד"מא רעסיוועג ַא ןבעגעגנָא ןעוועג לטעלב-רעש ןפיוא זיא ,טשינ תועט

 ."רבחמ רעד ,סע טסייה רענליוװ ַא ,רעגיה ַא עקַאט ןייז לָאז רע

 ךיז ריא טָאה סָאװ -- ,רעטייווצ ַא טגערפעג קירעגיינ טָאה -- ,ונ ,ונ ,

 ."ןרעה וצ עװַאקעשט ?לכיב-השעמ םעד ןופ טסואוורעד

 רעד טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה -- ,שינעבילרַאפ ַא טימ השעמ ַא סעּפע,

 קיציװ ,ןבירשעג קיצנוק רעייז ןעוועג זיא'ס ,ןגָאז ךימָאל יאמלה --- .רעטשרע

 קנעדעג טַארוקַא ןטימ השעמ יד .טַאלב-רעש ןפיוא טייטש'ס יוװ ,קיציּפש ןוא

 זיא רבחמ רעד זַא :ןרָאװעג ריואוועג ךיא ןיב ךַאז ןייא רעבָא ,טשינ ךיא

 יז ףרַאד ןעמ ,ןענַאטשעגּפָא ןענעז ןדיא זַא ,ןטלַאה סָאװ ,לגייפ עיינ יד ןופ

 ,אמתסמ ,ןיוש טסייו ריא .ךיילג ןטייל טימ ןכַאמ ,ןעוועדליבסיוא לסיבַא

 ."ךיילג ןטייל טימ :ךעלרעביירש ןימ םעד ייב טסייה סָאד סָאװ

 ךיז טָאה -- ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ןדער ןדיא זַא ,ביל בָאה ךיא;

 ,שינעבילרַאפ ,ךעלכיב-השעמ -- ,הדע רעד ןופ רענייא ןפורעגנָא םיצולּפ

 טשינ ,טנעיילעג בָאה ,ןדיא עביל עניימ ,ךיא -- לגייפ ענעי ןופ רענייא

 ןקיזָאד םעד ןופ ךעלכיב"השעמ טרעדנוה ןופ ךרע ןַא ,טקוקעגניירַא רָאנ

 יד .קיד ריאמ קיזייא רע טסייה ןסייה ןוא ד"מא ךיז טעמתח סָאװ ,רעביירש

 טשינ -- ןשינעטכַארטסױא םתס ןייק טשינ ןענעז ךעלכיב-השעמ עקיזָאד

 סָאד ןלָאמ ייז .ןיימ ַא ןבָאה סָאװ ,ךעלכיב רָאנ -- ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג

 ,שטנעמ ןטסָארּפ םעד ןדליב וצ ןסיוא ןענעז ,טַארוקַא ןטימ ןבעל עשידיא

 ןוא סוחי ןימ םעד ןופ ּפָא ןכַאל יז ,תמא .ןכַאז-טלעוו ןופ ןלייצרעד םיא

 ןטלָאװ ייז ךיילג ,ייז טימ ךָאנ ךיז ןטלַאה ןדיא רימ סָאװ ,ןטײקשירַאנ ערעדנַא

 רָאנ טשינ זַא ,טדַאשעג טשינ טלָאװ'ס ,ןבעל'כ .יניס גרַאב םנופ טמַאטשעג

 "השעמ עקיזָאד יד ןיא ןקוקנײרַא ןלָאז דרעב טימ ןדיא וליפַא רָאנ ,רעבייוו

 טקידנע לימ טייז רענעי ףיוא טשינ זַא ,ןרעוו ריואוועג ןלעװ ייז .ךעלכיב

 םערָאװ רעד יװ ןגיל ,דובכ רעייא רעביא טעב ךיא ,ייז זַא ןוא ,טלעוו יד ךיז

 ,?ָאטשינ זיא סרעסיז ןייק זַא ,ןעניימ ןוא ןיירכ ןיא
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 ַאהַא וקיתע םכח רעד סָאד זיא רעוו ;טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ןדיא

 יד וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,הכאלמ-לעב ַא .סרוקיּפא עקמולש 'ר זיא'ס

 ןדיא עמורפ יד ,ייז .שטייט-ירבע ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,ךעלמירפס עיינ

 יסַאּפ ַא טשינ ןעו ,טרעפטנעעג ױזַא יו ךָאנ ןוא ,טרעפטנעעג םיא ןטלָאװ

 זיב םעד ןיא ןסעגרַאפ טכַאמעג ןוא טלסיירטעצ ןעמעלַא טָאה סָאװ ,גנור

 .סעומש ןטריפעג סָאװ-רָאנ

 בר ,רע .תולוק ןגירשעגרעביא ךיז ןבָאה בוטש סיקסנימַאק שובייל ןיא

 ,בייוו ןייז ,"ליוו ךיא יוו ױזַא ןייז טעוו'ס, :ןגירשעג טָאה ,יקסנימַאק שובייל

 ,שובייל ,סעכ טימ טשינ רָאנ; : ןטעבעג ךיז טָאה ,עלערעּפ העונצ השא יד

 רעטכָאט עיירטעג ַא זיא יז .ןטכַארטרעביא ךָאנ ךיז יז טעוװ ןגרָאמרעביא זיב

 ..."ןסייה טעװ עמַאמ-עטַאט סָאװ ןָאט טעװ ןוא

 ,ןיינ ,ןיינ; :ןגירשעג קידנענייו ןוא טנייועג רעבָא טָאה רעטכָאט יד

 ,טלעוו רעד ןופ ןייג רעכיג לעװ ךיא .ןלעוּפ טשינרָאג רימ ייב טעװ ריא ! ןיינ

 ,"ןַאמ ַא רַאפ ןײלַא לקיצייח ַאזַא ןעמענ וצ רעדייא

 ,רעבייוו יד טגערפעגרעביא ןבָאה --- 77 ןײלַא לקיצייח רעד סָאד זיא רעוו;

 ."שרעדנַא ןצנַאג ןיא רָאג טסייה רע זַא ,ךיז טכוד ? רעריא ןתח רעד --

 "מוירט ַא טימ סרוקיּפַא עקמולש ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,ןײלַא לקיצייח,

 ."השעמ סקיד ריאמ קיזייא ןופ יָארעג ַא ,דלעה ַא זיא סָאד --- ,ענימ רעקידנריפ

 ןקוקרעביא רעייז ןוא ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה סענעדיא יד ןוא ןדיא יד

 רעד טָא ,העד-רסח ַא םתס זיא רע יצ ,ץיה ןופ טדער רע :טײטַאב טָאה ךיז

 טימ השעמ סקיד ריאמ קיזייא ןופ *יֵָארעג, רעד טָא ןָא ךיז רעק סָאװ .דיא

 ָאי ליוו שובייל בר סָאװ ,ךודיש םעד טימ ןוא רעטכָאט סיקסנימַאק שובייל

 רבק ןיא ןייג וצ טשרעביל ריא זיא'ס ןוא ,טשינ ליוו הדיחי-תב ןייז ןוא

 ? הּפוח רעד וצ רעדייא ,ןיירַא

 ךיז ןעקניוורעביא סָאד ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה *סרוקיּפַא; רעד

 השעמ יד ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא ןוא טעיירבעג ךס ןייק טשינ טָאה רע ןוא

 יד טָאה רע .לקיצייח טישכת ןייז ןוא ,רעּפיש לרעמש בר ,דיגנ םעד טימ

 ןופ טלייצרעד רעכיז יז טלָאװ ןוא טרָאװ ייב טרָאװ טעמכ טקנעדעג השעמ

 ,שטיווק רעקידארומ ַא טרעהרעד טשינ ךיז טלָאוװ'ס ןעוו ,ףוס ןזיב בױהנָא

 !רָאטקָאד ַא/ :יקסנימַאק שובייל בר ןופ יירשעג סָאד ןוא ןייוועג ףרַאש ַא

 יו ךָאטקָאד ַא

 ןגָאלשעגכוד ךיז ,ןגיוב-סיוא-לייפ ןפָאלעגסױרַא זיא תרשמ רעד ןושרג
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 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סענעדיא ןוא ןדיא ךעלדער יד ךרוד סנגיובנלע יד טימ

 טָאג ןייא רָאנ ןוא טשלחעג רעדיוװ טָאה הדיחי-תב יד זַא ,תועמשמ .זיוה ןרָאפ

 ןקידנע ךיז טעו השעמ יד יוװ ,טסייוו

 טימ -- דמלמ לרעב ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ןקידנע ךיז טעו השעמ יד,

 טָאג יוװ ,ןייז טעװ הנותח יד ןוא .סנייז ןריפסיוא טעװ שובייל בר סָאװ ,םעד

 ."רוטּפ --- ןוא ןטָאבעג טָאה

 טציהעג ךיז טָאה -- ?רעב בר ,םכח ַאזַא סע ריא טנעז ןָא ןעוו ןופ,

 יד ןופ טשינ אקווד םידמלמ ןענעז ,טסעומש ןעמ טיול --- ."סרוקיּפַא רעד

 טייג ,רָאלק ףיוא ןגייצרעביא ךייא טליוו ריא זַא ןוא ,םימכח עסיורג רָאג

 סעטנעי לקייח 'ר דמלמ םעד ןגעוו השעמ/, סקיד ךרוד ךייא טנעייל ןוא םייהַא

 טעווס ןוא ,*עקירעמַא ןייק ןעמואוושעג זיא סָאװ ,קסניּפ טָאטש רעד ןופ

 ,"ןגיוא יד ןיא ןרעוו קיטכיל ךייא

 .טציהעג ךיז ןבָאה ?סרוקיּפַא; ןטימ דמלמ רעד ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא

 ךעלטרעווכיילג טימ "סרוקיּפַא; רעד ןוא םיקוסּפ טימ ןטָאשעג טָאה דמלמ רעד

 סקיד ןופ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעטרעװו עשעשטייט טימ .ןוא

 .ךעלכיב-השעמ

 ןיא דָארג רָאנ .טקידנעעג ךיז טלָאװ המחלמ יד סָאװ טימ טסייוו רעוו

 ןרָאפרַאפ זיוה ןרַאפ זיא ,שטעּפ ייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןעוו ,עגר רעד

 ,קָאלעװַאה ןצרַאװש ,ןגנַאל ַא ןיא ,רָאטקָאד רעכעלטסירק רעד ןוא עטערַאק ַא

 .טיזיוו ַא ףיוא יקסנימַאק שובייל בר וצ ןעגנַאגעגנײרַא זיא

 ריאמ קיזיא ןָאטעג'גערפ ַא םיצולּפ טָאה -- *7 רָאפ ָאד טמוק סָאװ,

 ןוא ןדיא טימ למעזעג סָאד ןעזעג ןוא ןעגנַאגעגיײברַאפ דָארג זיא סָאװ ,קיד

 .סענעדיא

 עכעלטע ןבָאה ןלייצרעד וצ ןבױהעגנָא רָאנ ,םענייא רע טָאה טגערפעג

 ,טנקײלעגּפָא טָאה רעטייווצ רעד סָאװ ,טסואוועג סעּפע טָאה רעדעי .לָאמַאטימ

 רעטירד רעד טמוק ,טוג ךיז טכוד זיא .רעױּפַאק טקנוּפ זיא'ס זַא ,ןזיװַאב

 ענעי יװ ,שרעדנַא רָאג זיא'ס זַא ,תודע טימ ןזייװַאב ןָאק רע זַא ,טגָאז ןוא

 ,טגָאזעג ןבָאה עדייב

 רע .סערעטניא סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא קיד

 סעּפע ליו רע ביוא זַא ,טסייו ןוא ןדיא ענייז ןעק רֶע .רעטינעג ַא זיא

 יד טימ ןעיירד ןשטייטסיוא ,ןדערסיוא ןזָאל עלַא רע זומ ,ןרעװ ריואוועג

 "כיו ַא רעבָא ,סנייא ןּפַאכפױא רעטרעוו טרעדנוה ןופ ךָאנרעד ןוא ,רעגניפ
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 טסַאּפ לסילש רעדעי טשינ רעבָא ,סעּפע וצ לסילש ַא זיא טרָאװ סעדעי .סקיט

 לָאז סָאװ ,טרָאװ עקיסַאּפ סָאד ןעניפעג ףרַאד ןעמ .סָאלש ןדעי וצ ךיז

 ...ןינע םעד ןכַאמ רָאלק

 ןגעלעג ץלַא םיא רַאפ זיא'ס ןוא ךס ןייק טרעיודעג טשינ טָאה'ס ןוא

 ןעלקניוו עלעקנוט ךס ַא ךָאנ ןַארַאפ .קיטייוו םוצ זיב רָאלק .טנַאה רעד ףיוא

 -רעבַא ןוא ןשינעדערנייא .ןוקית ַא ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ,ןבעל ןשידיא ןיא

 רעד ףיוא שימייה ךיז ןליפ ןוא זיימרעדעלפ יוװ ,םורַא ןרעטַאלפ ןשינעביולג

 טימ קירוצ ןופ שינעגעגַאב עװַאקעשט סָאד ךיז טנָאמרעד רע .סַאג רעשידיא

 קידנעייגכרוד ןוא ,טכַאניב טעּפש ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע .ןכָאװ עכעלטע

 רענייא םורַא ךיז טיירד םותי רעד קילארשי יוװ ,ןעזעג רע טָאה ףיוה-לוש םעד

 ןרעװש טנָאקעג טלָאװ ,קיד ריאמ קיזייא ,רע ןוא ,ףיוה-לוש ןרעביא ןיילַא

 קזוח:השעמ טָאה הנבל יד סָאװ ,עטַאל ענרעבליז יד ןעזעג טָאה רע זַא

 .רעקיוה סמותי םעד וצ טגיילעגוצ

 עכלעזַא ךיז ןכַאמ'ס .טכַארטעג טלָאמטסנעד רע טָאה -- םותי ַא ,אלימ

 יצ רעבָא .םלועה-רדס רעד זיא ױזַא .ןברַאטש ןזומ עמַאמ-עטַאט .ןכַאז

 ןוא .הישק ַא ןיוש זיא סָאד ,ףיוה-לוש ןיא ןרעגלַאװ ךיז זומ םותי רעדעי

 םיא ףיוא לָאז הנבל יד ידכ ?ךייא טעב ךיא ,רעקיוה רעד גיוט סָאװ וצ

 ?עטַאל-קזוח ריא ןגייל

 רע טכַארט ענעגייא סָאד ןוא טלָאמטסנעד טכַארטעג קיד טָאה ױזַא

 וליפא סע ןליפ ןדיא ןוא טנערב רעקיוה ןשידיא ןפיוא עטַאל-קזוח יד ,טציא

 ,ווירב-סוחי ןתמא ןַא יו תולדג טימ רעקיוה םעד ןגָארט ייז ,טשינ

 .געוו ןייז ןיא רעדעי .ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךעלסיבוצ ךיז זיא םלוע רעד

 ןיוש רע טָאה ךעלטנגייא זַא ,טנָאמרעד ךיוא ךיז טָאה קיד ריאמ קיזייא ןוא

 טימ רע טָאה סנטשרע .יירעקורד ס'מָאר ןיא ןייז וצ טפרַאדַאב גנַאל ןופ

 ןופ טעו םלוע רעד ."דוס רעשירעבייו רעד, השעמ עיײנילגָאּפש ַא ךיז

 ןסעומשרעביא רע ליװ סנטייווצ ,סנטייוצ ןוא .ןלעװקנָא רָאג השעמ רעד

 לבור ייווצ זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג ריא ,עקהרובד ,ןירעקורד רעד ,ריא טימ

 -- ,ןגָאז ריא רע טעװ -- ,שטייט'ס -- .קיצניװ-וצ זיא לכיב-השעמ ַא רַאפ

 ןייק ,ןעמ טנעייל ךעלכיב-השעמ עניימ ,ןייז טנוזעג רימ ריא טלָאז ,עקהרובד

 יד ןופ שממ ד"מא ןופ ךעלעכיב עניילק יד טסייר ןעמ .קַאמשעג ,ערהדןיע

 לבור יירד שטָאכ ןבָאה טשינ רבחמ רעד עקַאט לָאז עשזי:סָאװרַאפ זיא ,טנעה

 ? השעמ ַא רַאפ
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 עטיירב עקיזָאד יד יװ ,ןוימד ןיא ןיוש טעז קיד ריאמ קיזייא ןוא

 טשינ ליװ ,םיא טימ ךיז טלגנַאר ,ןגיוא עצרַאװש ,עגולק יד טימ ,ענעדיא

 .סעקנַאב ןטיוט ַא יו ,ןפלעה ריא טעוו'ס רעבָא ,תועיבת ענייז ףיוא ןייגנייא

 ?תוישעמ סקיד ןקורד ןרעהפיוא ? ןָאט יז ןָאק ,רעגייטש ַא ,סָאװ םורָאװ

 עקהרובד ןוא םיתבש עטרעטשרַאפ ןבָאה ןלעוו רעבייוו עשידיא .טייג ןיוש טייג

 קיזייא טכַארט ױזַא -- ,ןכַאז עדייב סָאװ ,ןוידּפ ןקידהשקשינ ַא ןרעװנָא טעוו

 ןַא טרעשַאב ןייז טעוו'ס ןדייס .ןייז טלָאמעג טשינ ןענָאק -- ,קיד ריאמ

 .ל"ר קילגמוא

 קיד .ןרָאפעגיײברַאפ זיא עטערַאק רעד ןיא רָאטקָאד רעצרַאװש רעד

 ןבָאה ןדיא יד סָאװ ,םעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא טקרעמַאב םיא טָאה

 יד טשינ זיא'ס .רעטכָאט ןייז ןוא יקסנימַאק שובייל ןגעוו טלייצרעד םיא

 ךס ַא .ןבעליעילימַאפ ןשידיא ןיא עידעגַארט עטצעל יד טשינ ןוא עטשרע

 םעד ןיא רעבָא ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןוחצנ ןטימ ךוסכס ַאזַא ךיז טקידנע לָאמ

 ,ןבעגכָאנ טשינ טעװ יקסנימַאק שובייל 'ר ביוא זַא ,הנכס יד ןַארַאפ זיא לַאפ

 סָאד ןוא עלייוו עלַא ןשלח סָאד .טלעוו רעד ןופ ןייג לדיימ עגנוי סָאד לָאז

 ,ךיז ןָאק'ס זַא ,ךעלרעּפנײשַאב ןזייוו ,רָאטקָאד םוצ לָאמעלַא ןעמוקנָא ןזומ

 .טכעלש רעייז ,רעייז ןזָאלסיוא ,הלילח

 ןביױהעגנָא טָאה רעביירש-השעמ ןקירָאי-קיצפופ םעד ןופ עיזַאטנַאפ יד

 ,השעמ עיינ ַא סיוא ךיז טקיּפ סע יװ , ,טליפעג שוריפב טָאה רע .ןליּפש וצ

 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,היהש השעמ ַא; .ןבעל םנופ ןעמונעג ,השעמ ַא

 זיא'ס קילגמוא ַארַא'ס ,ןעז רעדעיַא ןָאק השעמ רעד ןופ .ןוליא טָאטש רעד

 רַאװ סַאװ ,יקסנימַאק שובייל בר ןופ הדיחי-תב רעד טימ ןעשעג לָאמַא

 ."ןייש-רעדנואוו

 .יירעקורד ס'מָאר וצ ןעמוקעגוצ רע זיא קידנרעלק ןוא קידנטכַארט ױזַא

 םעד ןגעוו סעומש ַא טריפרַאפ ןוא טּפירקסונַאמ ןייז ןבעגעגרעביא טָאה רע

 ,טשטעווקעג םיא טָאה סָאװ ,ןינע םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיב ,םענעי ןוא

 טשינ ןוא ,לבור יירד לכיב-השעמ ַא רַאפ ןָא טנייה ןופ ליוו רע זַא ,ךעלמענ

 ןייק טשינ זיא'ס -- ,טהנעטעג רע טָאה -- ,ןבעל'כ, ,ייווצ רעטציא זיב יוװ

 ,ןעמ טגנילש ךעלכיב-השעמ עניימ זַא ,טרפב ,ןבעל ךיוא זומ רבחמ ַא ,רשוי

 ...?סעקשעלָאה יװ

 ,ץייט'ס, :ןרעױא ןוא ליומ טנפעעגפיוא טָאה עקרעקורד יד עקהרובד

 ןענעז לבור ייווצ ? ריאמ קיזייא 'ר ,ריא טדער שָאװ -- ,טהנעטעג יז טָאה --
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 -השעמ ַא רַאפ לבור יירד :סנױזַא טרעהעג סע טָאה רעוו .ליפוצ ךיוא ןיוש

 ."סעװָאטַאק טביירט ריא .טייג ןיוס טייג ?לכיב

 -ןייא ךיז טָאה קיד ריאמ קיזייא .ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא ריא טָאה'ס

 ַא ןיוש ןבָאה ךעלכיב-השעמ ענייז .סנייז טריפעגסיוא טָאה ןוא טרַאּפשעג

 ןוא ךעלסעװָאטַאק טימ ,קידנרעלַאב יא ,טנַאסערעטניא יא ןענעז ייז .םש

 רע טָאה סנטצעל  .ייז ןופ ןענרעל יא ,ןענעייל יא ייז ןָאק ןעמ .טסנרע טימ

 ןייז זַא ,הנווכ רעד טימ רעטרעוו עשישטייט ךס ַא טימ ןביירש וצ ןביוהעגנָא

 ."ץייט, עלעסיבַא ןענרעלסיוא ךיז לָאז "ןירעזעל ערעייט,

 עצנַאג טלָאצַאב לכיב-השעמ םעיינ םעד רַאפ םיא טָאה עקרעקורד יד

 ,טלָאצַאב טָאה יז רעבָא ,טסָאקעג ריא סע טָאה טנוזעג קיטש ַא ,לבור יירד

 .ןוחצנ םעד ןופ ןדירפוצ ,קידרעּפָאה ןעגנַאגעגסױרַא זיא ריאמ קיזייא ןוא

 עיינ ַא ןלעטשוצ ייווצ רעדָא ךָאװ עדעי ,רעגייטש רעד יװ ,רע טעװ טציא

 .רעמ לבור ַא טימ ןעמוקַאב ןוא השעמ

 ןייטש רע זיא ,זיוה סיקסנימַאק שובייל 'ר קירוצ ףיוא קידנעייגייברַאפ

 זיאס .טרעהעג טשינרָאג טָאה רע רעבָא ,טרעהעגוצ עלייוו ַא ךיז ,ןבילבעג

 -טכַארט ַא רע טָאה -- ,רשפא .ןעשעג טשינרָאג ךיילג ,ליטש ןעוועג ןיוש

 עקַאט טעװ הנותח יד ןוא ךודיש םוצ םיכסמ ןיוש רעטכָאט יד זיא --- ,ןָאטעג

 ,ןליוו עמַאמ-עטַאט יװ ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןייז

 ,השעמ רעד ןיא -- ,ןסָאלשַאב רע טָאה --- ,ןייז טשינ לָאז'ס ױזַא יו

 סעטַאט עקיזָאד יד טָא ,בָאג ַא ןבעג ייז ךיא לעװ ,ןביירש טציא לעװ ךיא סָאװ

 הנותח השעמ ןיימ ןיא טעוו ,הדיחי:תב יד ,רעטכָאט יד ןוא .סעמַאמ ןוא

 ןופ טַאהעג האנה טָאה רע .טרעגַאב ץרַאה ריא סָאװ ,םעד טימ אקווד ןבָאה

 טימ ןוא השעמ רעיינ ןייז ןיא ןָאטוצּפָא ךיז טיירג רע סָאװ ,לציּפש םעד

 ...ןביירש ןצעז וצ ךיז ידכ ,ןעגנַאגעגמײהַא רע זיא טירט עקילייא



 רעדָארב לרעב

 רעבייו ,ןדיא .לימ ַא ןיא יװ ,טעמושזעג טָאה זיוה:-רָאפנייא יא

 -רַאי ַא טימ ,לדיא רעגָאמ ,ןיילק ַא -- סָאבעלַאב רעד .רעדניק ןוא

 ַא ןפרָאװעג ,םיחרוא יד ןשיװצ טײרדעגמורַא ךיז טָאה ,ּפָאק ןפיוא עקלעמ

 ַא סָאװ ,השעמ רעד וצ טרעהעגוצ עלייוו ַא ךיז .טרָאד טרָאװ ַא ,ָאד טרָאװ

 רעטייו ןוא ,טייצ לקיטש שּפיה ַא ןיוש ןגיוצעג טָאה דיא רעלעג רעכיוה

 ךיז טָאה םינלזג"דלַאוו יד ןֹופ השעמ יד .ןָאטעג ץפיז ַא טָאה רע .ןּפָאלעג

 "עגנייא ןבָאה רעבייו .בוטש רעסיורג רעד רעביא ןטָאש ַא יו טגיילעג

 יד ןופ עיזַאטנַאפ יד .טעשַארטסעג טָאה ארוניהשעמ יד .םעטָא םעד ןטלַאה

 טלעג רעטסייט ןטימ רחוס םעד ,לייה יד ,דלַאװ םעד ןלָאמעג טָאה רערעהוצ

 ,סױרַא רעמייב יד ןשיװצ ןופ םיא ףיוא ךיז ןפרַאװ סָאװ ,םינלזג ןציירד יד ןוא

 -- ...רררב

 םוצ ןיירַא טָאטש ןיא טכַארבעג טָאה ענעדיא עשיפרָאד ַא סָאװ ,דניק ַא

 םעק יד וצ תומולח עזייב עלַא סיוא טלטב עמַאמ יד .ךיז טנייוועצ ,רָאטקָאד

 וצ ,סיפ ןוא טנעה ערעייז וצ ,םענייאניא רעלייצרעד ןטימ רערעהוצ יד ןופ

 .ןבעל ןוא בייל רעייז

 ,טדיז רַאװָאמַאס רענעשעמ רעד .שיט ןסיורג םורַא ךיז ןצעז ןדיא

 ּפָאטערט דחּפ רעד ...ןוגינ רעשימייה רעטנַאקַאב ,רעטלַא ןַא .טעמושז

 "וצ ןעמ טסעגרַאפ דיא ןלעג ,ןכיה םנופ השעמ יד .טנירעצ ,טייז ַא ןיא

 .ןרָאװעג טלייצרעד טשינ לָאמנייק טלָאװ יז ךיילג ,ךעלסיב

 יפיײלג יד ,ןכַאל עלַא .סטייווצ ַא ,םַארג םוצ לטרעווכיילג ַא טגָאז דיא ַא

 טכַאל ןגעווטסעדנופ רעבָא ,טרעהעג לָאמנייא טשינ ןיוש ןעמ טָאה ךעלטרעוו

 ךעלטרעווכיילג יד ןענעז סָאד .,ייז ןופ האנה טָאה ןעמ .קַאמשעג לָאמַאכָאנ ןעמ

 .רעדָארב לרעב ןופ

 ,רענייא ףיוא ךיז טּפַאכ --- ,דיא ַא רזממ ַא זיא רעדָארב לרעב רעד טָא;

 ילדניש םנופ דיל סָאד, רשפא טנעק ריא .םעט אלמ ןענעז רעדיל ענייז --

 "רבא ןדעי ןיא ךיז ןעייגעצ ייז *? ךוטסַאּפ םנופ דיל סָאד, ,"רעגעלש

 ,רעטייווצ ַא ּפָא ךיז טפור -- ,רעדיל יד ןעק ךיא יצ ,לסיבַא הלאש ַא;
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 ?טשינ ןעד ךיא ןעק ןײלַא םיא ןוא -- ,טיירב טדער סָאװ ,שולח ַא דיא ַא

 ."רימ ןענעז ,טָאטש ןייא ןופ ךָאד ןענעז רימ .ןענעק ןימ ַא ךָאנ

 "? רעדָארב ַא ,סע טסייה ,טנעז ריא;

 עקַאט ךיא ןיב רעדָארב ןייק זַא ,ךייא טלָאמ ? רעדָארב ַא ןגָאז וצ ךייש;,

 ענעדישרַאפ ןיא ןעגניז םיא טרעהעג ןוא םיא ךיא בָאה ןעזעג רָאנ .טשינ

 ןענעז רעטרעוו יד .טניג סטוג רימ רעוו ! רע טגניז ,ןדיא .רעזייה-רָאפנייא

 יו ,ןענייו ריד ךיז טסולג'ס זַא ,קירעיורט ןוא סיז -- םינוגינ יד .לרעּפ

 .שממ דניק עלעציּפ ַא

 לרעב ןגעוו סעומש םעד קידנרעהרעד ,זיוה-רָאפנייא ןופ סָאבעלַאב רעד

 לדרעב ערעטיש סָאד ןָאטעג טעלג ַא ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,רעדָארב

 : טגָאזעג ןוא

 ענייז ןעגניז טפָא רעדָארב לרעב טגעלפ זיוה-רָאפנייא ןיא רימ ייב;

 ןעמ טשינ .ןײרַא רעסַאװ ןיא יו רע זיא טייצ לקיטש ַא טניז רָאנ ,רעדיל

 ןגעוו ָאי אקווד ןעמ טרעה ןרעה -- טסייה סָאד ...טרעה ןעמ טשינ ,טעז

 טָאה רע זַא ,םירחוס עכעלטע טלייצרעד רימ ןבָאה טלמונַא טשרע .םיא

 רעד טימ ."רעגניז רעדָארב, ךיז ןפור ייז ,עינַאּפמָאק ַא טלעטשעגפיונוצ

 גנַאל טשינ ָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורַא רע טרָאפ הרבח רעקיזָאד

 ןַא טָאה טלעוו יד ואוו ,לַארעביא .ןילבול ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג רע זיא

 רעדיוו ןייז רע לָאז טציא .עינַאּפמָאק ןייז טימ םורַא ךיז רע טּפעלש ,קע

 לגױפרעדנַאוװ ַאזַא ייב ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןָאק'ס .,ןטנַאק ערעזנוא ןיא

 "שרעדנַא ץעגרע -- טָא ןוא ,ָאד רע זיא טָא .עלָאר ןייק טשינ סע טליּפש

 -- ,קסע ןצנַאג םעד ענעדיא ערעטלע ןַא לטבמ זיא -- ,הסנרּפ ענייש ַא;

 ךַאמ םַארג ,םַארטש .ןעמַארג ןכַאמ ,רענייגיצ יד יו ,םורַא ךיז ןּפעלש ןדיא

 עטסיוו ַא ,ןייז וצ אנקמ סָאװ ָאטשינ זיא רעבייוו ערעייז !קינטעל ַא רימ

 ,ליבצנַאמ ַאזַא ,ךיא ןיימ ,ערעייז רעבייוו יד ,ןבָאה ךעבענ ייז ןזומ עילָאד

 טעז ריא יװ ,ןסירעגסיוא דרָאב יד ךיא טלָאװ ,רעדָארב לרעב רעד טָא יו

 ,"ןבעל ךימ

 ןופ לכש םעד ענעדיא רעשירַאנ ַא ןייטשרַאפ וצ ביג ייג .ןעלכיימש ןדיא

 ,עלעגעוו ,עלעגייפ ,, ? ױזַא םתס רעדיל ןעד ןענעז סָאד .רעדיל סרעדָארב לרעב

 ןדיא ױזַא יו ,רסומ ַא ןַארַאפ זיא רעדיל יד ןיא ."עלעגעמ סָאד ייוו טוטיס

 -ַאב תוסנרּפ עשידיא עלַא .ןסירעגסיוא ןרעוו ,ןעװערָאה ,ךעבענ ,ןרעטסניפ

 ,"רעגערט:רעסַאװ רעמערָא ךעבענ ךיא, .רעדָארב לרעב רעד טָא ,רע טגניז
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 ,טײקשירַאנ רעד ןגעוו טגניז רֶע ."רעגעלש-לדניש רעמערָא ךעבענ ךיא,

 .דרע רעד ןיא ןלייא ןיינ טגיל סָאװ ,םכח םעד ןגעוו ןוא ,החלצה טָאה סָאװ

 ןבעל עצנַאג'ס ךיז טגָאלּפ סָאװ ,ןַאמערָא םעד טימ רע טליפ ןעמַארג ענייז ןיא

 וצ טייגרעד סָאװ ,ץכערק ַא טימ ץלַא ןוא ,תילכת ןייק וצ טשינ טמוק ןוא

 סָאד וטסעז ,רעדיל ענייז טגניז ,רעדָארב לרעב ,רע זַא .ּפיר רעטעביז רעד

 ןייגליואוו ךיז ןזָאל סָאװ ,םיריבג יד .טייג ןוא טייטש סע יװ ,ןבעל עשידיא

 יד ןוא ,גָאט ןטוג ַא ןבעל סָאװ ,שדוק-ילכ יד ,ןַאמערָא םנופ ןובשח ןפיוא

 עשידיא עמערָא יד ןיא ס'ערה-ןיע ּפָא"ןכערּפש סָאװ ,סענָאבָאבַאז ערעטסניפ

 ?ןגרָאמ םענעדלָאג ןגעוו דיל סָאד, םיא ייב ךיז טקידנע יװ ןוא ,ךעלסעג

 ערעטסניפ יד קיטכיל ןיוש ךַאמ טָאג : ךיז טנָאמרעד ,ַאהַא ,עלייוו ַא רָאנ טרַאװ

 ."טלעוו

 ..י רררּפט

 רעצעמע יו ,טרעה ןעמ יזױה-רָאפנײרַא ןרַאפ ךיז טלַאהרַאפ רופ ַא

 ,טלעש ,ךיז טרעווש ,טיירש הלגע-לעב רעד .הלגע-לעב ןטימ ךיז טגניד

 .טרָא ןופ ןריר דרעפ יד ןוא יָאיװ, : שטייב רעד טימ קַאנק ַא

 דרָאב רעכעלָארג ַא טימ דיא רעקיסקואוו-לטימ ַא ,ךיז טנפע ריט יד

 טפיול סָאבעלַאב רעד .םערָא ןרעטנוא לקעּפ ַא טגָארט רע .ןײרַא ךיז טרַאש

 : ןגעקטנַא םיא

 ןעמ .טדערעג ךייא ןופ ןעמ טָאה טשרָאקָא !לרעב 'ר ,םכילע-םולש;

 ייי"ןחישמ ןענָאמרעד ןעוועג לָאז

 םורַא ךיז טקוק ,דרע רעד ףיוא לקעּפ סָאד ּפָארַא-טזָאל חרוא רעיינ רעד

 :טמורב ןוא בוטש רעטרעכױרעגנָא ,רעמיורעג רעד רעביא

 ,ערָאה ענייק ,ןרָאפ ןדיא .דוד 'ר ,ךייא ייב םיחרוא ערָאה ענייק ןַארַאפ,

 רעד .סָאד טימ רענייא .טלדנַאװ ןעמ ,טלדנַאה ןעמ .הנידמ רעד רעביא

 ןוא .זנעג טימ רעטייווצ רעד ,סעטַאמש טימ רענייא ,ץנעי טימ --- רעטייווצ

 .ןכַאמ וצ תבש ןייק ָאטשינ זיא ,ןכַאז עלַא יד ןופ

 םעד ּפָא-טלקיװ ,ּפילוט םענעבירעגּפָא םעד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ רע

 : סָאבעלַאב םוצ טגָאז ןוא זלַאה םורַא ןופ לַאש םענעלָאװ

 ןייז טפרַאדעג טכַאנ רעד ףיוא טנייה בָאה'כ ,דוד 'ר ,טייטשרַאפ ריא;,

 ?טָאג רעבָא טוט עשזיסָאװ יעינַאּפמָאק ןיימ טרַאװ טרָאד .ץירעמעש ןיא

 ןעמ ףרַאד ,רעהַא ךיז טּפעלשרעד םיוק ,געוו ןפיוא דָאר ַא עילַאק טרעוו
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 געוו ןיא רעטייו -- ירפ ץנַאג ,רדניילב ,ןגרָאמ ןוא ,ןקיטכענרעביא ָאד

 ."ןײרַא

 סעּפע םיא טגנַאלרעד ןעמ .שיט םייב קעװַא ךיז טצעז רעדָארב לרעב

 ןיא טזָאלב ,ייט עסייה יד עלעפעל ןטימ טשימ רע .ייט זָאלג ַא ,ןּפַאכוצרעביא

 .רעגניפ ענעריורפרַאפ יד ייברעד ךיז טמערַאוו ,ןיירַא זָאלג

 טסייה ,סָאד טָא ,ןקילב עקיטייז םיא ףיוא ןפרַאװ עמשטערק ןיא ןדיא יד

 ןעמ ואוו ,רעדיל ענייז טגניז ןעמ סָאװ ,רעדָארב לרעב רעד סע זיא ,סע

 ַא ןסעגעג טָאה רע סָאװ ,ערעשטעוו רעד טיול .טייג ןעמ ואוו ןוא טייטש

 זַא ןעמ טנעקרעד ,טיורב עװעזַאר לטפייר ַא ןוא גנירעה ןטרינירַאמ לקיטש

 ,םר לוקב ןעיירש םישובלמ ענעבירעגּפָא יד ןוא ,ןדלישטָאר ןופ טייוו זיא רע

 עצנַאג ןיא עקַאט רשפא ןוא סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק ַא ,ונילע אל ,זיא רע זַא

 .ןצרעפ

 שטנעמ ַא .ןציירד ןוא ןצכַא חוכמ סעומש ַא םיא טימ ןריפרַאפ ןדיא

 ךיז טרעה סָאװ .טלעוו ַא לסיבַא ןעזעג ךָאד טָאה ,רעדָארב לרעב ,רע יו
 ,עינעמור ןיא ? רחסמ רעד ןטרָאד סע טייג יו ? ייז ןבעל ױזַא יו ?ןדיא טימ
 יו ןענװַאד טשינ וליפַא ןענָאק ,טבערגרַאפ ןדיא יד ןענעז ,ןעמ טסעומש
 ןעמ ןוא קיליב זיא ןייוו לזעלג סָאד יבַא .סעקַאטסָארּפ ןדיא .ןייז וצ ףרַאד'ס

 ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טקנירט

 ;רעשימייה ןעמ טרעוװ ךעלסיבוצ .תוישק עלַא ףיוא טרעפטנע לרעב
 ,ןעגניז סעּפע לָאז לרעב זַא ,ייברעד ןיוש טלַאה סע

 טלדנַאהעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,לָאמַא .טיירג ףכית זיא רעדָארב לרעב
 ןגינעגרַאפ רַאפ רעזייה-רָאפנייא יד ןיא ןעגניז רע טגעלפ ,רָאה-ריזח טימ
 ,רערעהוצ יד ,ייז ןוא ,ןעגניז טעוו רע .הסנרּפ ןייז רעבָא סָאד זיא טנייה .ןגעוו
 טיול ןוא תוחוכ ענייז ךָאנ רעדעי ,עבטמ ַא רעלעט ןיא ןפרַאװנײרַא ןלעוו
 זיב ןייז ןיוש סע טעװ ױזַא וא ,לַארעביא גהונ ךיז רע זיא ױזַא .לטייב ןייז
 ןוא עציײלּפ ןיא ןָאטיּפַאלק ַא םיא טעװ ןגיוא טנזיױט יד טימ ךאלמ רעד

 "4 םוק ,ןעגנוזעג גונעג ,רעדָארב לרעב, : ןגָאז

 ןלעװ ייז ןוא ןעגניז טעװ רעדָארב לרעב .םיכסמ ןענעז םיחרוא עלַא
 ,הסנרּפ זיא הסנרּפ .לטייב ןייז טיול ,תוחוכ ענייז טול רערעדעי ןלָאצַאב
 ַא ןיא ןחדב ַא רידדַאנ; :טעשטרָאװ ןוא לקניוו ַא ןיא טציז ענעדיא יד רָאנ
 .םיאנוש עניימ ,עגושמ .רעמזעלק ןָא ןוא הנותח ַא ןָא ,ךָאװטימ ןטסָארּפ
 ."קינטעל ַא רימ ךַאמ ,םַארטש .,םַארג
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 רעד .ןלעטשַאב ןָא-טביוה םלוע רעד .ףיוא ךיז טלעטש רעדָארב לרעב

 ,"רמוש םנופ דיל סָאד; -- רעטייווצ ַא ,"רעגערט-רעסַאװ םנופ דיל סָאד; ליוו

 ."ןכדש םנופ דיל סָאד, -- רעטירד ַא

 ,ןדיא עביל עניימ ,ךייא גיוט סָאװ; ;לכיימש ַא טוט רעדָארב לרעב

 לעװ רעמַא ,לָאמ רעקילדנעצ טרעהעג ןיוש טָאה ריא סָאװ ,רעדיל עכלעזַא

 ."ןיילַא ךיז ןגעוו דיל סָאד לשמל טָא .רעדיל עיינ עניימ ןופ ןעגניז ךייא ךיא

 וליפַא .ןרעה ןעמ ןָאק גילפ ַא ,ליטש ,ַאש .ןגיװשטנַא טרעוו םלוע רעד

 ,ץעגרע ךיז טכירקרַאפ ענעדיא רענעדירפוצ-טשינ רעד ןופ ןעשטרָאװ סָאד

 ,לטב טרעוו

 יד .ןענערב ענייז ןגיוא עלעקנוט יד .ןעגניז ןָא-טביוה רעדָארב לרעב

 :טרעטיצ דרָאב עכעלָארג

 ,רעדָארב לרעב ,ךיא

 :ןשטנעמ עלַא וצ יירש ךיא

 ,לרעּפ יו ,רעטרעוו סיוא-טרעה

 ףשטנעב טָאג ךימ לָאז ןח טימ

 ,דָארב ןופ לרעב ,ךיא

 ,האירב עטסנעלק יד ןיב ךיא

 ,טָאג רעסיז וד ,ךיד ביול ןוא ריד קנַאד ךיא

 יהעושי ןיימ זיא ריד ןופ

 ,חירטמ ךיז טייז .םלוע םוצ עיצַאדנעמָאקער יד .רָאפנײרַא רעד זיא סָאד

 ןייק םתס טשינ ןענעז רעטרעוו סרעדָארב לרעב זַא ,טסייוו ןוא ,סע טסייה

 ,לרעּפ עקַאט רָאנ ,רעטרעוו

 ,רעדירב עטוג ,עביל עניימ)

 וצ רָאנ ךיז טרעה

 רעדיל ענייש עניימ וצ

 .עידָאלעמ רענייש רעד וצ ךיוא ןוא
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 ,דָארב ןופ לרעב ,ךיא

 ,האירב עטסנעלק יד ןיב ךיא

 ,טָאג רעסיז וד ,ךיד ביול ןוא ריד קנַאד ךיא

 .העושי ןיימ זיא ריד ןופ

 ןכַאמ ןופ הכאלמ ערעווש יד ןרעדליש וצ ןָא-טביוה רעדָארב לרעב ןוא

 ַא םענעי ףיוא גנירג זיא'ס זַא ,טייקיניילק ַא זיא'ס זַא ,ןעניימ ןדיא .רעדיל

 ןעלרעב ,םיא .ןכַאמ קזוח טשינ םענעי ןופ לָאז ןעמ ןוא ןסַאפרַאפ וצ דיל

 טשינ רענייק טייטשרַאפ ,טרעלקעג טוג יװ ןבָאה געמ רע; :סע טסירדרַאפ

 ,"טרעוורעד טָאה סע רעייט יװ ,ןסעומש ענייז

 טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ענעדיא רעד וצ קילב ַא ןפרַאו םיחרוא עלַא

 רעייט יוװ ,ןייטשרַאפ טשינ סע לי יז .יז רע טניימ סָאד ,טעשטרָאװעג

 דרעב טימ סענכַאי עכלעזַא ךָאנ ןוא יז .טרעוו יד טָאה דיל ַא סרעדָארב לרעב

 ,האנה ןבָאה ןוא ןעייטשרַאפ ייז ,ה"ב ,ןעייטשרַאפ רעבָא ייז .דרעב ןָא ןוא

 ,טרָאװ סעדעי שממ ןעגנילש ייז

 ןיא רעטייוו טגניז רע ןעוו ,טכערעג זיא רעדָארב לרעב זַא ,ןליפ עלַא

 ןלָאמ םיא ןוא רעטקַארַאכ סמענעי ןיא ןליצ וצ רעווש זיא'ס, זַא : דיל ןייז

 ףיוא וליפַא ,האירב םוש ןייק ןצעזוצּפָארַא טשינ ייברעד ןוא טַארוקַא ןטימ

 ,"רָאה רעטסדנימ רעד

 סָאװ ,ןדיא עלַא ,טימ עלַא עמורב "לרעב רעדָארב ךיא, ןיירפער םעד

 יז טָאה לרוג רעד סָאװ ןוא ,רעדָארב לרעב יװ טקנוּפ ,סגעוורעטנוא ןענעז

 ,הינסכא רעד ןיא שינעגעגַאב ַא ףיוא טריפעגפיונוצ

 ןופ דיל סָאד .תונותח:הריזג יד ןופ דיל סָאד טגניז רעדָארב לרעב

 -פיונוצ ,רעדניק עניילק הּפוח רעד רעטנוא טּפעלשעג טָאה סָאװ ,הלהב רענעי

 ,קידעבעל ױזַא הלהב יד טלָאמ רע .גנוי טימ טלַא ,ךיילג טימ םורק טנכדשעג

 ,ןּפַאטוצנָא רעגניפ יד טימ שממ

 טנװָא ןקיטנייה םעד .רעגניפ יד טקעל ,היחמ ךיז זיא .טרעה םלוע רעד

 רַאפ ןלייצרעד וצ ןבָאה ןלעװ ייז .ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ץנַאג רעייז ייז ןלעוו

 ...רעדניק-סדניק ןוא רעדניק

 ,רעמ רעוו .טשינ טגרַאק רענייק .רעלעט ןיא תועבטמ טפרַאװ ןעמ

 רדסכ טָאה סָאװ ,ענעדיא יד רָאנ .טיג רעדעי רעבָא ,רעקיצניװ -- רעוו



 פן ןטפיוש עטלמַאזעג

 ןסעגרַאפ ןוא עגר רעטצעל רעד ןיא טרַאשעגסױרַא ךיז טָאה ,טעשטרָאװעג

 ."טנוזעג ייז, םעד

 ַא טימ ךיז טנגעזעג ןוא -- ,רעדעי טכַארט -- ,הרורא עתמא יד --

 ץנַאג ,ירפרעדניא ןייטשפיוא ןעמ ףרַאד ,םעשעצרימ ,ןגרָאמ ,*טכַאנ רעטוג.

 .טיורב לקיטש סָאד ןגָאירעד ןוא ןגָאי ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנַאה ,רָאיַאק

 "עצרימ ,רע טעװ ןלייצרעביא .טלעג סָאד ףיונוצ טרַאש רעדָארב לרעב

 ,סקַא טימ ךיז ןּפעלש גָאט ןצנַאג ַא ןופ דימ רע זיא טציא .ןגרָאמ ,םעש

 רע .םיא ףיוא ןטרַאװ רעגניז רעדָארב יד .הרדס ענעגייא יד טייג ןגרָאמ

 ,טנייא ןיא סנייא .רעדיל לָאמנייא ןיוש ,רַאוטרעּפער םעיינ ַא ייז רַאפ טָאה

 ,לרעּפ עתמא

 ,ענירג ןיירַא ענייש רעטסנעפ ןיא .רעגעלעג ןפיוא קעװַא-טלַאפ רע

 "לעב ,ןגָאװ ןוא דרעפ םיא ךיז טרעטנָאלּפ םולח ןיא ,ןרעטש עקיטסָארפ

 ...רועיש ַא ןָא ,רועיש ַא ןָא .ךעלטעטש ןוא טעטש ,שטייב ,הלגע



 רתנסּפ בקעי

 ןוא טפירט לדנגער ענבירד ַא .גָאטימרַאפ רעקיטסברַאה ,רעבירט

 ,ןסיורג םעד םיוק טּפעלש לדרעפ ערעגָאמ סָאד ,המשנ יד סױרַא טעידונ

 ןפיוא עמשטוק רעצרַאװש ,רעסיורג רעד טימ רעױוּפ רעד .ןגָאװ ןשרעױוּפ

 :שטייב רעד טימ טלַאנק ,טעקָאיוװ ּפָאק

 ! יָאיװ ,ָאשטעה !ָאיװ ,ָאשטעה;

 םתס ןייק טשינ .רענייגיצ עטּפָאכ ַא -- רופ רעשירעױוּפ רעד ףיוא

 רעמזעלק ,ןטנַאקיזומ עילעּפַאק ַא רָאנ ,םיבנג-"דרעפ ,סרעפרַאװ-לרוג ,רענייגיצ

 עשיכַאלָאװ יד ןיא תונותח עשירעיוּפ ףיוא רָאנ טשינ ןליּפש סָאװ ,םש ַא טימ

 -ַאיָאב .ןעגנולייוורַאפ עשיצירּפ ףיוא ןטעברַאפ וליפַא ןרעוו רָאנ ,רעפרעד

 ,רעלעב עשיר

 ,רעטזיורקעג ַא טימ רענייגיצ ַא .ןַאגַאלַאג עציג רעלדיפ רעד טציז טָא

 ַא טָאה ןליּפש-לדיפ ןייז ,ןגיוא עקידנענערב ,עסיורג ןוא דרָאב רעצרַאװש

 טָא ,רעכַאמ-ףושיכ רעתמא ַא .עיװַאדלָאמ ןוא עיכַאלָאװ ץנַאג רעביא םש

 ,ץרַאה םוצ לדיפ יד וצ רע טעילוט םיוק .ןַאגַאלַאג עציג רענייגיצ רעד

 זיב ,גנַאל ױזַא ּפָא טשינ ךיד רע טזָאל ,טייז ַא ףיוא ּפָאק םעד טפרַאוורַאפ

 .ןגיוא ענייד ןיא ןרערט ןייק טשינ טעז רע

 ןַא ץירּפ ַא ןַאמילָאק ורטימיד ץירּפ רעד זַא ,וליפַא טלייצרעד ןעמ

 טסיימש סָאװ ,עשר ַא ןעזעג טשינ טלעוו יד ךָאנ טָאה סנױזַא סָאװ ,רזכא

 תעשב .רערט ַא טזָאלעג טָאה לוונמ רעד וליפַא -- טולב זיב טכענק ענייז

 ,לדיפ ןפיוא ןליּפש רענייגיצ םעד טרעהעג טָאה רע

 ףיוא רעליּפש ַא ,לַאקַארַאק עיַאנ רענייגיצ רעד ןגָאװ ןפיוא טציז טָא

 ףיוא רע זיא קיזמ רערעסערג ַא ךָאנ רָאנ .קיזמ רעתמא ןַא ,טיילפ רעד

 ןָאק רענייגיצ רעכלעוו -- רעמ רעד זיא סָאװ ,ךיז טכַאד .תוישעמ ןלייצרעד

 זיא ןענָאק וצ ןענָאק .ךַאמעג עשזיטזָאל ?השעמ ַא ןלייצרעד טשינ סָאד

 ,רקיע רעד זיא ןלייצרעד סָאד ,השעמ יד קַאי השעמ יד םורָאװ .ךיילג טשינ

 עליסַאװ רעּפַאלק-ןצַאט םעד ,ןַאלָאבָאש עגרָאעג רעקיױּפ םעד ,לשמל ,טמענ טָא

 ץיֵאנ סָאװ ,ענעגייא יד וליפַא ,תוישעמ ךיוא ןענעק ייז --- וישזַאבַארַאה

 ,קוליח רעד טגיל ָאד ,ריא טעז ,ןלייצרעד ןופ ןפוא םעד ןיא רָאנ .לַאקַארַאק

0 
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 רעלבמיצ רעד טציז ןגָאװ ןשרעױּפ ןיא רענייגיצ ערטסַאילַאכ רעד ןשיווצ

 ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש .עילעּפַאק רעד ןופ שאר רעד זיא רע .רתנסּפ בקעי

 ַא ףיוא ,טגָאזעג יו ,ייז ןענעז טָא .רענייגיצ יד טימ םורַא טרָאפ רע טניז

 ,לַאב ןשיצירּפ ַא ףיוא טָא ןוא ,הנותח רעשירעוּפ

 לסיב שּפיה ַא טימ ןיוש ךיז טרעבליז רעלבמיצ וקנַאי ןופ דרָאב יד

 "נַאװ עקיזָאד יד טימ טכַאמעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןבעל סָאד .םידעפ עסייוו

 .סע טסייה ,רעטעּפש .ןבײרשַאב לָאמַא רשפא רע טעװ ,ןטנַאקיזומ עקידנרעד

 רעלעב עשירַאיָאב ןוא תונותח עשירעיוּפ ךס ַא ןַארַאפ ךָאנ ןענעז לייוורעד

 ...לייוורעד -- ןליּפשוצּפָא

 טוג ןפיוא עילעּפַאק יד טרעדָאפעגסױרַא ןעמ טָאה טכַאנ רעד ףיוא טנייה

 טזָאלעג רעלבמיצ בקעי ךיז טָאה רָאיַאק ץנַאג .ַאזדרוטס ַאהימ רַאיָאב םנופ

 ןפיוא .ךלהמ ַא זיא ץירּפ םנופ טוג םוצ .עילעּפַאק ןייז טימ ןיירַא געוו ןיא

 םעד טדערעגנייא םיוק .רופ רעד טימ רעױּפ םעד טקַאּפעג ןעמ טָאה געוו

 ןעמ טרָאפ טציא ןוא .ןעמענטימ ייז לָאז רע ,רעױּפ

 ןַאגַאלַאג עציג ּפָא ךיז טפור -- ?וקנַאי ,טנקלָאװרַאפ ױזַא וטסציז סָאװ;

 "עטס ןיא ןייז ןרימ ןוא רעטעמָאליק רָאּפ ַא ךָאנ -- .רתנסּפ ןקידנגייווש םוצ

 טָאה רע וּפול ןַאדישז םייב הסוכ ַא ןכַאמ רימ ןלעװ ןטרָאד .טשענַאפ

 ַא טוג סצירּפ םוצ ךָאנ רימ ןבָאה טשענַאפעטס ןופ .ןייוו לזעלג עתמא'ס

 יז זַא ,םיצירּפ יד רַאפ ןָאט-ליּפש ַא רימ ןלעװ טכַאנייב טנייה .טייקיניילק

 *! ןעקנעדעג וצ ןבָאה זנוא ןלָאז

 ןעמ טלָאװ םיא וצ טשינ ךיילג .טגייוש ,רעלבמיצ רעד ,רתנסּפ בעי

 טָאה ןַאגַאלַאג עציג רענייגיצ רעד סָאװ ,"ןַאדישז, טרָאװ סָאד .טדערעג סע

 סָאד טָא .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא ןָאטעג םיא טָאה ,ןלַאפ טזָאלעג סָאװירָאנ

 ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש רע טרעה טרָאװ עקידנקידיײלַאב עקיזָאד

 עטסָארּפ ייב ,רענייגיצ ענענַאטשעגּפָא ייב טרעהעג ןיוש סע טָאה רע .ןבעל

 עקיזָאד סָאד םיא טוט דימת ןוא .םיצירּפ עטעדליבעג ייב ןוא םירעיוּפ

 | .ייוו טרָאװ

 רעלבמיצ לקנַאי ,רע .ףרָאד שינַאװַאדלָאמ ַא ןיא ענעצס ַא טקנעדעג רע

 טימ ךַאלָאװ ַא .קנעש ןשיפרָאד םעד ןיא ןסעזעג ןענעז ,עילעּפַאק ןייז טימ
 םייב ןסעזעג זיא ,ףיוה ןשיצירּפ םנופ רענייא ,ךעלעסנָאװ עצרַאוװש ,עניילק

 ןשידיא םוצ טעּפעשטעג קר ךיז טָאה רע .לזעלג ןרעטנוא טסעפ ןיוש שיט

 : רעקנעש



 רעגנַאמ היציא 2

 ,רעטכָאט יד וטסלַאהַאב סָאװרַאפ ?ַאקרעב ,רעטכָאט ןייד זיא ואוו;

 טדער ןעמ סָאװ ,טסרעה !ןעגנערב יז וטסלָאז ןיוש ? רעוישרַאּפ ןַאדישז

 וי *? ךיד וצ

 .ןָאט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ טסואוועג ,סיוא טזייוו ,טָאה רעקנעש רעד

 טשינ ךיילג .שיפ ַא יװ ,ןגיושעג ,קידנרעה טשינ טכַאמעג ךיז טָאה רע

 .ןעמ טדער םיא וצ

 :ןרָאצמירג ןיא ןירַא ןענעז ךעלעסנָאװ עצרַאװש ,עניילק יד

 רעדמערפ וד ...וד ,ןַאדישז וד ,דנובַאגַאװ ,ןיערטס וד ,טסגייווש וד,

 ןייק ןביילב טשינ לָאז'ס זַא ,ןביירטרַאפ עלַא ךייא ףרַאד ןעמ . . .דנובַאגַאװ

 ,.."ךייא ןופ רכז

 .ןעקנעדעג טשינ ליוו ןוא טשינ רע טקנעדעג ,ןרָאװעג זיא רעטייוו סָאװ

 ןעמ סָאװ ,"ןדנובַאגַאװ עדמערפ, רקיע רעד ןוא ,"ןַאדישז, רעטרעוו יד רָאנ

 ןבָאה ,ןירַא םינּפ ןיא דיא ןשינעמור םעד טייהנגעלעג רעדעי ייב טרעדיילש

 ,ןטכַארט וצ ןבעגעג ,רענייגיצ ןשידיא ןקידנרעדנַאװ םעד ,רתנסּפ בקעי ,םיא

 !דרע רעשינעמור רעד ףיוא "ןדנובַאגַאװ שדמערפ, ןדיא עקַאט ןענעז

 טשינ ,ענעטעברַאפ טשינ ,רָאפ ייז טפרַאװ ןעמ יוװ ,ןעמוקעג טשרע ייז ןענעז

 ייז ןגָאז רשפא ...ןָאט ךוז ַא ,ןָאט טכַארט ַא ףרַאד ןעמ ...מה ?ענעפורעג

 ףרַאד זיא ? קידנסיוו טשינ ךיז ןכַאמ רעדָא טשינ ייז ןסייוו רשפא ?ןגיל ַא

 ,ןזײװַאב ייז ןעמ

 ,לטעטש  ַא ואוו ,טָאטש ַא ואוו .ןרעטשינ ,ןכוז ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 טָאה ,טקיטכענעג ןוא טגָאטעג טָאה עילעּפַאק-רענייגיצ ןייז ואוו ,לַארעביא

 עטלַא ףיוא תובצמ עטלַא טנעה ענעגייא יד טימ ןבָארגעגפיוא ,טכוזעג רע

 -בלַאה ,עטלַא ןענעיילרעביא םייב ןגיוא יד ןעמונעגסױרַא ךיז ,סמלוע-תיב

 וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ,ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ ןוא ,ןטפירשפיוא עטקעמרַאפ

 ןענעז ןדיא זַא ,ןעגנַאגרעד רע זיא ןטנעמוקָאד עטלַא ןופ .תמא םעד ןייגרעד

 טניז ןופ .רעמיור יד ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ָאד ענעסעזעגנייא ןעוועג ןיוש

 ,ױזַא שטָאכ ןוא ,דרע רעד ףיוא ָאד ןדיא ןעניואוו ןושאר תיב ןברוח םעד

 ,"ןדנובַאגַאװ עדמערפ, ןענעז ייז זַא ,ןפרַאװרָאפ ןייא ןיא ייז ןעמ טלַאה

 ןשיצירּפ ןייא ןשיוצ .שידיא טסָארּפ ףיוא רפס ַא רע טביירש טציא

 טייוו ,רעטייווצ רעד ןוא הנותח רעשירעױּפ ןייא ןשיוצ ,ןטייווצ םעד ןוא לַאב

 סָאג רעד ףיוא גָאט ןצנַאג ַא טציז עטַאלז עטתינולּפ ןייז ואוו ,םייה רעד ןופ
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 ןייז רע טביירש -- םידָאפ ,ןעלדָאנ ,ךעלדנעב -- ןטייקיניילק טפיוקרַאפ ןוא

 .?ַאישטַאד ַאקינָארק,

 ןרוכיש רעדָא ,ןפָאלש עילעּפַאק רעד ןופ םירבח ענייז ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 רעקידנרעדנַאװו רעד ןופ שאר רעד ,רע טביירש ,קנעש ַא ןיא ץעגרע

 ץלַא םיא זיא'ס .עינעמור ןיא ןדיא יד ןופ עטכישעג יד ,עילעּפַאק-רענייגיצ

 ,הינסכא רעקידלמוט רעמ ךָאנ ַא ןיא יצ ,קנעש ןקידלמוט ַא ןיא יצ ,סנייא

 רעדָא ,ךעלעקעטש-לבמיצ יד רעדָא -- טנעה יד ןיא סעּפע רע טלַאה דימת

 .ןעּפ יד

 ךָאנ טעידונ ןגער רענבירד רעד .רופ עשירעיוּפ יד ךיז טּפעלש רעווש

 "ףןַאדישז, רעד .טייו ךָאנ זיא טשענַאפעטס לטעטש סָאד .טעידונ ןוא ץלַא

 רתנסּפ לקנַאי רעלבמיצ רעד .טייוו ךָאנ זיא ןייוו לסעפ ןתמא ןטימ ופול

 עמשטוק רעצרַאװש רעד טימ רעיױוּפ רעד .ךיז ןיא ןיירַא טגייווש ןוא טציז

 .ןגָאװ ןרעווש םעד תוחוכ עלַא טימ טּפעלש סָאװ ,לדרעפ םוצ ליופ טעקָאיוװ

 ! יָאיװ ,ָאשטעה !ָאיװ ,ָאשטעה;

 -- .ןַאלָאבָאש עגרָאעג רענייגיצ רעד טעשטרָאװ -- ,ןשלח םוצ טעידונ'ס;

 ."השעמ ַא ביל ןבָאה ןגעוו ? עיַאנ ,השעמ ַא טלייצרשד וטסלָאװ רשפא

 עגרָאעג רעד טָא ,טגָאזעג רע טָאה סָאװ ...ףיוא טכרָאה רתנסּפ בקעי

 טשינ זיא'ס ,ןיינ ?ןיינ יצ ?תמא ."השעמ ַא ביל ןבָאה ןגעוו, ? ןַאלָאבָאש

 ,רע טשרָאפ טָא :ןמיס ַא .ייז טשרָאפ ןעמ זַא ,ביל רָאג בָאה ןגעוו .תמא

 טריפעג קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןבָאה סָאװ ,ןגעוו יד ,רתנסּפ בקעי

 ןבָאה ןדיא עכלעוו ףיוא ,ןגעו יד .רעדנעל עשיכַאלָאװ יד ןיא ןדיא יד

 ןופ ןגעוו יד .ןברָאטשעג ןוא ןטילעג ,טבעלעג ,טלדנַאװעג ןוא טלדנַאהעג

 .עינעמור ןקיטנייה םעד .ַאישטַאד ץניוװָארּפ רעשינעמור רעד

 : דרָאב עטזיורקעג ,עצרַאװש יד טעלג ַא טוט ןַאגַאלַאג עציג

 למיה רעד זַא ,ךָאד טסעז !המשנ יד סױרַא טשינ יצ ,עיַאנ ,לייצרעד;

 ,סנקלָאװ ייווצ ענױזַא ןשיווצ .טנקלָאװרַאפ זיא לקנַאי ןוא טנקלָאװרַאפ זיא

 ,"ןושל סָאד ןרילרַאפ לדיפ ןיימ ךָאנ ןָאק

 רע זיא ,םירבק טימ ןבעגוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז טָאה לקנַאי טניז ןופ,

 עליסַאװ טגָאז --- "ןעוועג סָאװ ,סָאד טשינ .רערעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא ןרָאװעג

 .ןרעיױדַאב טימ וישזַאבַארַאה

 -טימ טָא ןוא ,רעקירעזנוא ןַא ,רעדורב-רעטוג ַא ,רעשימייה ַא ןעוועג;

 ."עילעּפָאק רעזנוא ןיא רעדמערפ ָא --- לָאמָא
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 רירַאב ןרעטנוא יצ ,טשינ טסייוו רענייק .טרעטיצ דרָאב ס'רתנסּפ בקעי

 ּפָארַא טשינ רע טזָאל ןגיוא יד .הביס רעדנַא ןַא בילוצ רעדָא ,טניוו םנופ

 ףיוא ךיוא תועמשמ טכוז רע .ךיז טלגנעלש ,ךיז טיירד סָאװ ,געוו םנופ

 ,טלדנַאװעג ןוא טלדנַאהעג ,טבעלעג ָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיא ןופ ןרוּפש געוו םעד

 .ןטייצ עשימיור יד ןיא ,טעה ,טעה ךָאנ

 זַא ,ךיז טכוד .םולה ַא ןופ יווװ ,ףיוא לָאמַא טימ ךיז טּפַאכ רתנסּפ

 רע ."רעדמערפ, טרָאװ סָאד טגָאזעג טשרע טָאה הרבח רעד ןופ רעצעמע

 .. .ןיערטס ...ןיערטס ...דמערפ/ :טרָאװ ןקיזָאד םעד ףיוא ךעלדניפמע זיא

 ,*דנובַאגַאװ

 ןיוש טלגָאװ רע עכלעוו טימ ,סרענייגיצ יד ,הרבח ןייז טכַארטַאב רע

 .עיכַאלָאװ ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד רעביא ןרָאי

 "? "ךעדמערפ, ַא ,טגָאזעג וטסָאה סָאװ;,

 ןשיווצ רעדמערפ ַא יװ ןרָאװעג סנטצעל טסיב וד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא,

 ,הרבח רעד ןופ רענייא רעביא טרזח -- *לקנַאי רעקילָאמַא רעד טשינ ...זנוא

 םיא טָאה ןעמ זַא ,טניימעג טָאה רע יבַא ...רָאג סָאד .טלכיימש רתנסּפ

 םעד ןיא רעדמערפ ַא ָאד זיא ,רתנסּפ דיא רעד ,רע זַא ,ןענָאמרעד טלָאװעג

 טימ ןזייװַאב םיא טעװ רע ןוא ,ןואורּפ רעצעמע רָאנ לָאז ,דנַאל ןקיזָאד

 רָאנ ,רעדמערפ ןייק טשינ ָאד זיא דיא רעשינעמור םוש ןייק זַא ,ןטנעמוקָאד

 םיטַאבעלַאב עקיטנייה יד ןעוו ,ךָאנ ןטייצ ענעי ןופ רענעסעזעגניײא-טלַא ןָא

 .עכיפלעוו רעשימיור רעד ייב ןגיוז וצ טמולחעג טשינ וליפַא ןבָאה

 -ַאב טסיזמוא לָאמ סָאד ךיז טָאה רע זַא ,טליפ רע ..,טלכיימש רתנסּפ

 ,טרעקרַאפ ,ןקידײלַאב וצ ןעוועג ןסיוא טשינ םיא זיא עילעּפַאק ןייז ,טקידייל

 .ייז ןופ טדײשעגּפָא סנטצעל ךיז טָאה רע סָאװ ,טרעױדַאב זיולב ןבָאה ייז

 ַאקינָארק, ןייז ןופ די-בתכ םעד רע טָאה טציא .טזומעג טָאה רע ,ןלַאפרַאפ

 לייט ןטייווצ םוצ ךיז ןעמענ ךָאנרעד ןוא ןקורדּפָא םיא ףרַאד ןעמ .?ַאישטַאד

 ןטשרע םעד לרַאק גינעק וצ זיב ,ןַאפעטש ךלמ םעד ןופ

 .הרבח יד טרעטייחעגפיוא לסיבַא טָאה ןּפיל ס'רתסנּפ ףיוא לכיימש רעד

 :רעכעליירפ ַא סיוא-טפור ןַאגַאלַאג עציג

 ןייד טימ ביירטרַאפ ,לייצרעד ,עיַאנ .קעװַא טציא זיא ןקלָאװ ןייא;

 טימ ןָא ירפ רעד ןיא ןופ זנוא טעידונ סָאװ ,ןקלָאװ ןטייוצ םעד השעמ

 ,"לדנגער ןייז
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 ,רעליּפש-ןטיילפ רעד עיַאנ טגערפ --- השעמ ַארַאפ סָאװ .השעמ ַא;

 יענירּפושט רעצרַאװש ןייז ןיא השעמ תעב ךיז טצַארק ןוא

 .רענייא ּפָא ךיז טפור -- ,"םיבנג ייווצ יד ןופ השעמ יד,

 ןטימ רעטכעט יירד סרסיק םעד ןופ השעמ יד רעסעב לייצרעד ,ןיינ;

 ."לווייט

 זיא'ס -- ,רעטירד ַא ּפָא ךיז טפור -- ,סקָא ןטעבנגעג ןטימ השעמ יד,

 ."געו רעד ןייא טּפמורש השעמ ַאזַא ייב .השעמ עכעליירפ ַא

 ,השעמ יד לייצרעד ? קילג ןופ םולב רעד ןגעוו השעמ יד רָאג רשפא ןוא,

 ןעמוקנגעקטנַא זנוא טעװ טעװ לקנעש סוּפול יװ ,ןעז טסעװ וד ןוא ,עיאנ

 ."ייווצ-סנייא

 ױזַא ךיז רע זיא דימת .ערטיכ טלכיימש רעליּפש-ןטיילפ רעד עיַאנ

 רע סָאװ ,רע טלייצרעד ךָאנרעד ןוא ,ליוו ןעמ סָאװ ,רע טגערפ םדוק .גהונ

 .סעּפע םיא וט ייג ןוא ,ַאזַא עבט ַא .ליוװ

 טימ םיא טגערפ .רעלבמיצ םעד לקנַאי ףיוא קילב ַא ךָאנ טפרַאװ עיַאנ

 רע זַא רָאנ .ןרעה וצ ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ רע השעמ ַארַאפ סָאװ ,ןגיוא יד

 :ןָא רע טביוה ,ןעמ טניימ םיא טשינ ךיילג ,טגייווש רתנסּפ יװ ,טעז

 ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא'ס ױזַא יװ ,ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ לָאמ סָאד,

 ."לדיפ יד

 םוצ רענייא רעטנענ וצ ךיז ןעילוט ןגָאװ ןשרעױּפ פיוא רענייגיצ הרבח

 סָאװ ,רוחב םעד ןופ השעמ רעשילרעטסיוא רעד וצ וצ ךיז ןרעה ,ןטייווצ

 רעד רעביא טלעג ןשָארג ַא ןָא טזָאלעג ךיז ןוא עמַאמ-עטַאט ןריולרַאפ טָאה

 ןגעװ ןרָאװעג ריואוועג זיא רוחב-רענייגיצ רעמערָא רעד ױזַא יו ,טלעוו

 ריא טעװ רעכלעו ,ןבָאה הנותח םעד טימ רָאנ ליוו סָאװ ,הכלמ-תב רעד

 יןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא לָאמצנעד זיב ךָאנ זיא סָאװ ,סנױזַא ןעגנערב

 טעװ םעד ,עשילרעטסיוא סָאד ןעגנערב טשינ ןוא ןענכדש ךיז טעוו'ס רעוו

 זיא רע .ךלמ ןרַאפ ךיז טלעטש רוחב רעמערָא רעד ,ּפָאק םעד ןקַאהּפָא ןעמ

 ךלמ רעד םיא לָאז ,אברדא .הכלמ-תב רעד טימ ןבָאה וצ הנותח ןלעב ַא

 .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןטַאר

 ,הסיפת ןיא ןפרַאװנײרַא ךלמ רעד םיא טסייה הּפצוח רעקיזָאד רעד רַאפ

 .ןייגסיוא טעװ רע זיב ,ןגיל רע לָאז טרָאד

 ןעמערָא ןרַאפ ךיז טזײװַאב ,ריט-הסיפת יד ןסָאלשרַאפ ןעמ טָאה םיוק
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 ןופ עלעטסעק ַא םיא טגנַאלרעד יז .ןעעפ יד ןופ ןיגינעק יד ,איײטַאמ רוחב

 .עלעקעטש ַא ןוא ץלָאה
 ןפיוא רָאה יד סיוא יצ ,ּפָאק ןיימ ןופ רָאה יד סיוא רימ סייר טציא;

 ,"עלעקעטש ןרעביא ןוא עלעטסעק

 זיא רע רָאנ יו .ןסייהעג טָאה איײטַאמ יד יװ ןָאטעג טָאה רוחב רעד

 ןרעביא עלעקעטש ןטימ ןָאט-ריפ ַא ןסייהעג יז טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ

 .עלעטסעק
 לדיפ יד ןוא ,טגָאזעג יז טָאה ,לדיפ ַא ןרעו ףרַאד עלעטסעק סָאד;

 ."ןלעוו טסעוװ וד ןעוו ,ןשטנעמ יד ןכַאמ ךעליירפ ןוא ןכַאמ קירעיורט טעוו

 ,םיא ןיא טכַאלעגנײרַא ןוא עלעטסעק סָאד ןעמונעג טָאה איײטַאמ יד

 ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז ןרערט יד ןוא טנייװעגנײרַא יז טָאה ךָאנרעד ןוא

 .עלעטסעק

 : טגָאזעג אייטַאמ יד טָאה

 טָאה רוחב רעד ןוא -- ."עלעטסעק ןרעביא עלעקעטש ןטימ לדיפ טציא;

 סָאװ ,רעדיל ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה עלעטסעק םעד ןופ ןוא ,ןָאטעג ױזַא

 ייז טָאה סָאװ ,ןדעי טכַאמעג קירעיורט טָא ןוא טכַאמעג ךעליירפ טָא ןבָאה

 .טרעהעג

 עציג .,ןכרָאה ערעדנַא יד ןוא טלייצרעד ,רעליּפש-ןטיילפ רעד ,עיַאנ

 .סענורטס יד שוק ַא טוט ןוא לדיפ םעד סױרַא טּפעלש ןַאגַאלַאג

 .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ השעמ רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רתנסּפ בקעי

 ךיז רע טָאה תוישעמ ענייש ךס ַא .ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ ,השעמ ענייש ַא

 טבעל רע סָאװ ,ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא רענייגיצ יד ןשיווצ טרעהעגנָא ןיוש

 ,השעמ ַא זיא ,טרעהעג סָאװ:רָאנ טָאה רע סָאװ ,סָאד רעבָא .ייז ןשיווצ

 עטכישעג יד .עטכישעג זיא ,לטסעק ןיא םיא ייב טגיל סָאװ ,די-בתכ רעד ןוא

 ןוא דרע רעד ןופ ןבָארגעגסיױא יז טָאה רע סָאװ ,עינעמור ןיא ןדיא יד ןופ

 ,טנעה ענעגייא יד טימ ןבירשעגנָא

 ייב סופוצ טייג רעױּפ רעד .ףױרַא גרַאב ןגָאװ םעד טּפעלש לדרעפ סָאד

 ,.רעטנוא טביירט ןוא טייז רעד

 סָאװ ,טשענַאפעטס עלעטעטש סָאד ןָא ןיוש ןעמ טעז גרַאב ץיּפש םנופ

 ואוו ,ַאשזדרוטס יד ןופ טוג סָאד ןָא וליִפַא טעז ןעמ ,לָאט ןיא ןטנוא טגיל

 ,גנולייוורַאפ רעשיצירּפ רעד ףיוא ןליּפש טכַאניב טנייה ףרַאד ןעמ

 ,עמשטערק סוּפול זיא סָאד ,זיוה עלעג סָאד ,טרָאד ןוא



 רעשזרַאבז לוולעוו

 עקידובכב עטלַא יד .סנייא ןגָאלשעג טָאה רעגײז-עילַאּפָארטעמ רע

 -מַאל עבירט ,עטלייצעג ,טפָאלש עיװַאדלָאמ רעד ןופ טָאטש:טּפיױה

 טציא טגנעה סָאװ ,הנבל עלופ יד ,ןסַאג עקידיל יד ןטכיױלַאב סענרעט

 ןבירט םעד טשינוצ טכַאמ ,עסיורג-קידרעמוז ַא ,למיה טימ עמַאס רעד ןיא

 | .סנרעטמַאל-סַאג יד ןופ ןייש

 סָאװ ,ןטייוצ ַא ףיוא טקעװ ,רעטכעו-טכַאנ ַא טפייפ טייצ-וצ-טייצ ןופ

 טימ ּפָא םיא טרעפטנע רעטייווצ רעד ,רעיוט ַא ןיא ןרָאװעג טלמירדנַא זיא

 .רעיוט לקניוו ןיא ןפָאלשטנַא רעטייו טרעוו ןוא ףייפ םענעגיוצעג-גנַאל ַא

 סָאװ ,סעמשטערק יד ןיא רָאנ ,טפָאלש סַאי טָאטש עקידובכב עטלַא יד

 רעייגייברַאפ רעטעּפש ַא .ךיז טכייל ,טָאטש רעד רעביא ןפרָאװעצ ןענעז

 ערוכיש סָאד ,לדיפ רעשירענייגיצ ַא ןופ ןעּפילכ סָאד טרָאד ןוא ָאד טרעה

 ,לבמיצ ןטלַא ןַא ןופ רענעט יד ןוא רעגניז-סקלָאפ ַא ןופ לוק

 יד ייב .רָאג זיב ךעליירפ טציא זיא לדנטרעג ןיא קרַאמ ןועמש ייב

 ןוא ןציז ,סעקַאטסָארּפ ןדיא ,תוכאלמ-ילעב ןדיא ןציז ךעלשיט ענעפרָאװעצ

 רע .רעגניז רעדנַאלב-רעכיוה רעד טגניז סָאװ ,רעדיל יד וצ ֹוצ ךיז ןרעה

 : טגניז ןוא לדנטרעג םעניילק םנופ טימ עמַאס רעד ןיא לשיט ַא ייב טייטש

 ,ףָאזָאליפ וד ,רעהַא רָאנ םוק

 ,לחומ ןשיצעק ןייד טימ

 שיט סניבר םוצ רעהַא רָאנ םוק

 ,לכש םיא ייב ךיד ןרעל ןוא

 -טימ עלַא ,תולוק עקידניפוליגב .ןיירפער םעד רעטנוא-טּפַאכ םלוע רעד

 :עדנַאמָאק ַא ףיוא יוװ ,לָאמַא

 ,םָאב םָאב םיב ירישט

 ,םָאב םָאב םיב ירישט

 ,עטַאט ,םָאב םָאב ,םָאב םיב ירישט
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 רַאפ ,קַארפ ןטלַא ןַא ןיא ןָאטעגנָא זיא רעגניז רעדנָאלב ,רעכיוה רעד
 רָאכ רעד זיב קידלודעג ּפָא-טרַאװ רע ,רעדניליצ רעד טגיל שיט ןפיוא םיא
 : רעטייוו רע טגניז ךָאנרעד .ןיירפער םעד ןקידנע טעװ

 טרעלקעגסיוא וטסָאה ןישַאמ-ףמַאד ַא

 ,רעביא ךיז טימרעד טסמענ ןוא

 סיוא לכיט סָאד טײרּפש יבר רעד

 .רעבירַא םי םעד טנַאּפש ןוא

 םלוע רעד .םענעגנָא רעבָא ,ךעלרוכיש שּפיה זיא רעגניז םנופ לוק סָאד
 -ןסיוא ףיוא דיל סָאד ןיוש ןענעק עלַא שטָאכ ןוא דיל םעד ןופ האנה טָאה
 טרעהעג סע ןטלָאװ ייז ךיילג ,טפַאגרַאפ וצ ךיז ןרעה ןוא ייז ןציז ,קיניײװ
 ,לָאמ ןטשרע םוצ

 ,ןייו טימ זָאלג םנופ ּפוז ַא רעגניז רעד טוט ,ךיל סָאד טקידנערַאפ
 ךס ַא ןעגנוזעג טנייה ןיוש טָאה רע .ליומ סָאד עלעכיט ןטימ ּפָא ךיז טשיוו
 ךָאנ .םידיסח יד ,סעקָאינכ ערעייז טימ םייבר יד ןופ ּפָא"ןקזוח סָאװ ,רעדיל
 סָאד .ןייו לטרעפ ַא ןלעטש ןסייהעג םלוע םנופ םיא ןעמ טָאה דיל ןדעי
 ,טליפ רֶע .טשינ ןיילַא ןיוש רע טקנעדעג ,טציא טקנירט רע לטרעפ עטלפיוו
 ןעקנירט ןופ הכאלמ יד ןָאק רע .טשינ טדַאש'ס רָאנ .םיא טלּפענ חומ ןיא יו
 ,ןייו לזעלג ַא

 -טוג קנואו ַא טיג ,עבמָאב לורס רעילָאטס רעד ,םלוע םנופ רענייא
 : רעגניז םוצ שירעדורב

 יו םי ןפיוא ןרָאפעג זיא סָאװ ,ןיבר םנופ גניז ַא וט ,לוולעוו ,ונ-ַא;ע
 עקצימ ןיא סעּפע סָאװ .םיכסמ טשינ זיא רענַאשקָאפ לסָאי רעדיינש רעד

 רָאג טלָאװ רשפא ,םי ןפיוא ןרָאפעג זיא סָאװ ,ןיבר םנופ דיל סָאד ןענירד
 ?רעגעלש-הבצמ םנופ דיל סָאד ןעגניז וצ רשוי ַא ןעוועג

 יו רעגעלש-הבצמ םנופ דיל'ס ,לוולעוו ,ונדַא;
 ןטסָארּפ םעד טָא ןשיווצ טוג ךיז טליפ רע ,טלכיימש רעשזרַאבז לוולעוו

 רע ןעוו ,טוג ךיז טליפ רע .ביל םיא ןבָאה ייז ןוא ביל ייז טָאה רע .םלוע
 קלָאפ סָאד ןעוו ,הגרדמ עסיורג ַא זיא'ס ."וד, ןשירעדורב"טוג םעד טרעה
 טשינ סָאד ןבָאה םיליכשמ רעניוװ יד ."וד; רעטכיד-סקלָאפ םוצ טגָאז
 ,רעשזרַאבז לוולעוו ,רע ױזַא יװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ןענַאטשרַאפ
 ןוא טציז ,ןומה ןטימ סָאד ךיז טרבח ,רעטכיד ןוא ליכשמ רעטמירַאב רעד
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 טלעוּפעגסיױא םיא רַאפ ןבָאה םיליכשמ רעניוו יד .םענייאניא ייז טימ טקנירט

 ,ןעקנעש יד ןיא ןעגניז וצ ןרעהפיוא לָאז רע זַא ,גנידַאב ןטימ עידנעּפיטס ַא

 ,רעשזרַאבז לוולעוו ,רע .סעקַאטסָארּפ יד טימ ןרבח ןרעהפיוא ךיז לָאז רע זַא

 םיא טָאה'ס ,ןטלַאהעג טשינ רע טָאה טרָאװ ןייק רעבָא ,טגָאזעגוצ ייז טָאה

 .עידנעּפיטס יד ןעמונעגוצ רַאפרעד םיא ייב טָאה ןעמ ןוא -- "ךמע; וצ ןגיוצעג

 טרעקעגמוא ךיז ףוס לכ ףוס ןוא טייצ לקיטש ַא טרעגנוהעגּפָא רע טָאה ןיוו ןיא

 ןדיא עקיצרַאה ןוא עטושּפ ,עטסָארּפ יד וצ ,עינעמור ןייק קירוצ

 םוז ַא ךָאנ .טוג זיא ןייו רעד .זָאלג םנופ ּפוז ַא לָאמַאכָאנ טוט רע

 ,טָארקנַאב סטָאג ןגעוו סנייז דיל עיינ סָאד םלוע םעד רַאפ טגניז רע ןוא

 ,עלהווצמ ַא רענייא סעּפע טוט םיוק ? ןדיא ערעזנוא טימ סעּפע טייקיניילק ַא

 יירד יו ,רעקיצניו טשינ ןוא רעמ טשינ םלוע לש ונובר םייב רע טנָאמ

 רעד ןוא דיסח רעד ,להומ רעד ןוא ןזח רעד .ןטלעוו ןעצ טימ טרעדנוה

 םעד טימ ןפיול וצ ייז ןעמוק עלַא ,עלַא ,דיגמ רעד ןוא רעפלעב רעד ,יבר

 תושר ןייז ןיא טָאה סָאװ ,םלוע לש ונובר רעטלַא רעד ,רע ןוא גנונעכער

 ,טשינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה ,ןטלעוװו ןעצ טימ טרעדנוה יירד לָאמנייא רָאנ

 ,טָארקנַאב טייג רע

 רעד טָא ,רזממ ַא טָא .רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאק ,טכַאל םלוע רעד

 "מורַא ,סעשטּפַארטס סטָאג עלַא יד טָא ןלָאמעגּפָא סָאד טָאה רע יוװ .לוולעוו

 .רזממ ַא טָא .זלַאה םורַא עלעקעלג-קזוח ַא ייז ןופ םענייא ןדעיַא ןדנובעג

 -רעד םיא ןטלָאװ ייז .טנייפ ױזַא סעקַאמורפ יד םיא ןבָאה טסיזמוא טשינ

 ,רעסַאװ לפעל ַא ןיא ןעקנורט

 רעד ןוא םייחל טקנירט ןעמ .ךעליירפ ,טמיורעגפיוא זיא םלוע רעד

 טגנַאלרעד ,קרַאק ןטיור ַא טימ לדיא טקַאּפעג ַא ,לדנטרעג םנופ סָאבעלַאב

 ,טייז ןייז ןופ דבכמ םיא רע זיא סָאד .ןייו עלעטרעפ ַא ןעלוולעוו

 ךעלעמַאּפ טּפוז רע .ּפָא ךיז טור ,קעװַא ךיז טצעז רעשזרַאבז לוולעוו

 עמַאס רעד זיא *רעטיור , רעד זַא ,טניפעג ןוא "ןטיור, םעד האנה טימ ןוא

 םעד ןעקנורטעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ,דָאש ַא רָאנ םיא זיא'ס .רעטסעב

 רע טעוװ ןגרָאמ .רע טלמרומ -- *ןרָאי יד ךָאנ טמוק לכש רעד; .ןרעדנַא

 ."ןטיור,; םעד ןופ רָאנ ןעקנירט ןיוש

 .רעגייזַא יירד בלַאה ...ייווצ ...סנייא טגנילק רעגיײז-עילָאּפָארטעמ רעד

 ןועמש סָאבעלַאב רעד .ןייג וצ םייהַא טייצ .טעברַא ןופ גָאט ַא זיא ןגרָאמ

 םלוע רעד ךיז טזָאל קידניפוליגב ןוא .טמוק םיא סָאװ ,טנכערַאב קרַאמ
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 ןייז ייב ןלעטש ןענָאק ךיז רעדעי לָאז ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ידכ ,םייהַא

 ,טַאטשרַאװ

 סעקשטנעה יד ףױרַא-טיצ ,רעדניליצ םעד ןָא טוט רעשזרַאבז לוולעוו

 ,םייהַא ןייג ךיוא ךיז טזָאל ןוא טנעה ענייז ףיוא

 לקיטש ַא זיא ,טניואוו רע ואוו ,ףיוה-לוש םוצ זיב קרַאמ-רעביוא םנופ

 -קַאװו טימ טייג לוולעוו .ןברָאטשעגסיױא ,ליטש ,ַאש ןענעז ןסַאג יד ,ךלהמ

 טגָארט ןטָאש רעד ,ענדָאמ ,ןטָאש ןייז ךיז טלקַאװ םיא רַאפ ,טירט עקידנעל

 טלקַאװ ןוא רע יװ ,קַארפ ַא ןָאטעגנָא טייג ,ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ַא ךיוא

 ,טנַאגַאװ השעמ ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז

 :ןגערפ םיא ,ןטָאש ןטימ סעומש ַא ןריפרַאפ וצ רעייז םיא ךיז טסולג'ס

 ?"הלודג; יד םיא ףיוא זיא סָאװ ,רעמ רעד םיא טימ זיא סָאװ ? ןכתיה

 ?ןרעפטנע ןעד טעװ "עלעל עמוטש; יד .טשינרָאג טשינ טגערפ רע רָאנ

 ,טייהרעטנוזעג ןעװעּפלַאמ רע לָאז

 ןוא ךיז טיצ ןוא ךיז טיצ געוו רעד .ןייטש טביילב רעשזרַאבז לוולעוו

 סָאװ ,םיוק ,םיוק .רעוש םיא ןענעז סיפ יד .ףוס ןייק טשינרָאג טמענ'ס

 .ּפָא ךיז טור ,ןרעטמַאל-סַאג ַא ןיא ןָא ךיז טרַאּפש רע .ייז טּפעלש רע

 ,ןייטש ךיוא טביילב ,געוו ןצנַאג םעד טיײלגַאב םיא טָאה סָאװ ,הנבל יד

 ,טייטשרַאפ רע זַא ,םיא ךיז טכוד עס ןוא ףיורַא ריא וצ טקוק לוולעוו

 ,ליוו יז סָאװ

 טנייה ךיוא זיא הנבל יד

 ,טקעלרַאפ טוג רעייז

 ,טניישעג יז טָאה טשרע

 ,טקעדרַאפ יז זיא םיצולּפ

 רועיש ַא ןָא רָאג יז ליוו ןעקנירט

 ,םינמוזמ ןייק טשינ טָאה ןוא

 רימ רַאפ דניצ ךעבענ ךיז יז טמעש

 ,םינּפ סָאד רָאג ךיז טקעדרַאפ ןוא

 ןעמ .טנַאגַאװ רערוכיש רעד טלמרומ -- "ריא ףיוא תונמחר סטָאג ַא;

 ןייגסיוא ךָאד ןָאק ,הנבל יד ,יז .הצע ןַא ןעניפעג ,ןרעלקסיוא סעּפע ףרַאד

 ?היפהפי רעקיזָאד רעד ןָא ןטעָאּפ יד ןָאט ןלעוװ סָאװ .הלילח ,טשרוד רַאפ

 .םיאנוש עניימ ףיוא רָאי ַאזַא ,ןבָאה ייז ןלעװ םינּפ ןייש ַא
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 "טימ ןוא .טרעלק ןוא טרעלק ,ןרעטש םוצ רעגניפ םעד וצ-טגייל רע

 ,הצע ןַא טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא:טנייש לָאמַא

 וצ טגניז ןוא למיה םוצ ּפָאק םעד ףיוא-טביוה רעשזרַאבז לוולעוו ןוא

 :לדנקלָאװ ַא רעטניה ןטלַאהַאב דָארג ךיז טָאה סָאװ ,הנבל רעד

 ,סױרַא םוק ,הנבל

 -- ןבעל ןיימ ייב --- רעהַא

 ,סיוא טשינ ךָאנ ךיז טזָאל טלעוו יד

 .ןבעג הצע ןַא ריד לעװ ךיא

 ןַאלּפ ןטוג ַא ריד רַאפ בָאה ךיא

 ,ןרעה וצ רָאנ ךימ טסלָאז

 ןיירַא קנעש ןיא דניוושעג םוק

 .ןרעטש יירד ,ייווצ ַא ץעזרַאפ ןוא

 ,ףרַאש ןוא טלַאק זיא טניוונגרָאמ רעד .רעטיצ ַא לָאמַאטימ טליפרעד רע

 תורכיש יד .רעטכינ ןצנַאגניא לָאמַאטימ זיא רע .סע טסייה ,ןיוש טגָאט'ס

 םעד טעװעּפלַאמעגכָאנ םיא טָאה סָאװ ,ןטָאש ןטימ םענייאניא קעװַא זיא

 ,געוו ןצנַאג

 טײקָאלב-ןגרָאמ יד .ףיוה-לוש רעד זיא טָא .םייהַא ןייג ךיז טזָאל רע

 .ּפָארַא גרַאב ןייג ךיז טזָאל לולעוו .הליפת ַא יו ,םיא רעביא טרעטיצ

 .קענַאג םענרעצליה ןטימ זיוה סָאד זיא טָא .לסעג-רעמזעלק סָאד זיא סטכער

 ,שדוח ַא קנַארפ ןעצ רַאפ ,ןָאסַאב עטַאלז הנמלא רעד ייב ,רע טניואוו ָאד

 ַאזַא .טירט ענייז רעטנוא ןצכערק ּפערט ענרעצליה יד .ףױרַא טייג רע

 רעייז טלָאװ רע ,םיא טסירדרַאפ'ס .ּפערט עקיזָאד יד ,ןיוש ייז ןבָאה עבט

 .רעדניק עריא טימ הנמלא עטעװערָאהרַאפ יד ןקעוופיוא טלָאװעג טשינ

 טשינ םענייק טָאה רע .רעמיצ ןייז ןופ ריט יד רע טנפע ךעלעמַאּפ

 ,טײקמערָא יד ,ןפָאלש יז לָאז ,ןדירפוצ זיא רע .ױזַא טוג ,טקעוועגפיוא

 .תומולח עטוג ןעמולח ריא ךיז ןלָאז ןוא

 סָאד טייטש לקניוו ןיא .טייקָאלב טימ לופ זיא לרעמיצ עניילק סָאד

 ,וירב טימ ןוא ןעגנוטייצ טימ ןפרָאװרַאפ ,שיט רעד טימרעדניא ,טעב

 .סעדיורב רשא ןבואר ליכשמ םעד ,טניירפ ןייז ןופ ווירב ַא טגיל טָא

 ןפיוא ןרעפטנע םיא ףרַאד ןעמ .ץַאלַאג ןיא טדיישעצ םיא טימ ךיז טָאה רע
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 סָאװרַאפ ,ןיילַא ךיז ףיוא םיא טסירדרַאפ'ס ןוא לוולעוו טכַארט -- ווירב

 ןָאטעג טשינ טציא זיב ךָאנ סע טָאה רע

 .רעטניט ןיא ןעּפ יד ןייא-טקנוט ,ריּפַאּפ עלעגייב ַא סױרַא טמענ רע

 ןשיאערבעה םעד ,טניירפ ןייז וצ רעפטנע םעד ןביירשנָא רע טעװ טציא

 ןעמַאזוצ גנַאלנרָאי טָאה רע ןכלעוו טימ ,סעדיורב רשא ןבואר רעלעטשטפירש

 .עינעמור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא טלגָאװעגמורַא

 ןדניצוצנָא טרָאּפשרַאפ רע ןוא קיטכיל גונעג ןיוש זיא'ס .טביירש רע

 טביירש ,טניירפ ןייז וצ ווירב ַא טָאטשנָא ,ענדָאמ רָאנ ,ּפמָאל-טפַאנ םעד

 .שרעדנַא ןצעמע וצ ןוא שרעדנַא סעּפע רָאג רע

 ! עלהכלמ ערעייט,

 גָאט ןדעי .טסביירש טשינ רימ וד סַאד רעהעז סע טרעדנואוו ךימ,

 ,ריד ןָאפ ווירב ןייא ןעגנערב רימ דריוו ןָאיליטשטָאּפ רעד סָאד ךאי עּפָאה

 ,טשינ טמָאק רע ןעוו ,ןיב ךיא טשיוטנע יו ןלעטשרָאפ ריד טסנעק וד ןוא

 .ריד ןָאפ טשינ רָאנ ,שרעדנַא ץעמע ןָאפ ןביירש ןייא רימ טגנערב רע רעדָא

 -עגקעװַא טזיב וד טניז ,עדייל ךיא סָאװ ,ןלעטשרָאפ ריד טסנַאק וד;

 טילפ סָאװ ,לגיופ ןטסנעלק םעד אנקמ ןיב ךיא טּפָא יו ,לובמַאטס ךַאנ ןרַאפ

 זומ ךיא ןוא ןכיירגרעד ךיד ןעק ןוא לגילפ טַאה רע .רעטסנעפ ןיימ ייברַאפ

 סַאװ טשינ סייו ךיא דנוא ווירב ןייא סנייד ףיוא ןטרַאװ ןוא ָאד ןביילב

 ..."ןרעלקוצרעביא

 עקידווענח ,עניילק יד רעשזרַאבז לוולעוו טעז ,ווירב םעד קידנביירש

 יז .טשערַאקוב ןיא טנעקַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,עלהכלמ ןירָאטיינ

 ןבָאה ייז זַא ,ױזַא טלָאװעג טָאה לרוג רעד רָאנ .ןעמוקַאב ביל ךיז ןבָאה

 ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא עלהכלמ ,ןדיישעצ טזומעג ךיז

 ,טפַאשקנעב ַא .ריא וצ טפַאשקנעב רעסיורג רעד טימ טזָאלעגרעביא םיא

 .טיוט ןייז וצ זיב ןטערטּפָא טשינ ןיוש םיא טעוװ סָאװ

 טסריוו וד דלַאב יוװ --- ,רעטייוו רע טביירש -- ,עלהכלמ עביל ,םורד;

 ךיא סָאװ ,וירב רעדעי ןעד .טרָאּפָאז רימ עביירש ,ווירב םעד ןעמוקַאב

 *..גנודיישעצ רעזנוא ןיא טסיירט לקיטש ןייא רימ רַאפ זיא ,ריד ןופ עטלַאהרע

 טָאטשנָא זַא ,רעשזרָאבז לוולעוו טשרע טקרעמַאב ,ווירב םעד ןבירשעגנָא

 רעד עלהכלמ רעטבילעג ןייז וצ ןבירשעג רע טָאה ,סעדיורב טניירפ ןייז וצ

 .רענייש
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 ןעמ לָאז .ןקישקעװַא םיא רע טעװ טנייה ךָאנ ,ווירב םעד טּפעלקרַאפ רע

 .עקרַאמ-טסָאּפ ַא ןפיוק ןענָאק לָאז רע ,"ישזער, יד ןענעפע רָאנ

 עגַאידָארב רעד .רעטעּפש ןביירש רע טעװ סעדיורב ןבואר וצ ווירב םעד

 ,השקטשינ ,לסיבַא ןטרַאװ ךָאנ טעוו

 םעד ןײרַא ךיז ןיא טמעטָא ,רעטסנעפ סָאד טנפע רעשזרַאבז לוולעוו

 עמערָא יד ףיוא לגייפ יד ןופ ןעקרישט ןטימ םענייאניא טניוװנגרָאמ ןשירפ

 .סַאי ןיא לסעג-רעמזעלק םנופ רעכעד

 ענדָאמ ַא לָאמַאטימ רע טליפרעד ,רעטסנעפ םענעפָא םייב קידנעייטש

 טנלע ןייז טריּפשרעד טשינ רע טָאה טציא זיב לָאמנייק ךָאנ .טייקירעיורט

 ןייז ןופ טייו ,עיצילַאג דנַאלמייה ןייז ןופ טייוו .םרָאפ רעטלוב ַאזַא ןיא

 רעטבילעג ןייז ןופ טייו לָאמ ןעצ ןוא ריאמ רעדורב רעדורב ןטבילעג

 ייב ןעגנודעג ,לביטש םערָא ןייז ןופ טייקטנלע יד .רענייש רעד עלהכלמ

 רעביא ורּפָא ןוא ור ןָא רעלגָאװ ַא .טלעג-שדוח רַאפ הנמלא רעמערָא רעד

 ןייז רע טלצנערטעצ ,ןעקנעש ןוא סעניַאשט רעביא ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,דיל ןייז ןוא ןבעל

 ךָאנ טפַאשקנעב ַא ףיוא:טייטש םיא ןיא ףיט יוװ ,טליפ רעשזרַאבז ןוא

 טלמַאטש טָא ןוא .דיל -- ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ טרעו טפַאשקנעב יד .,ור

 :ףָארטס ןטשרע םעד ןיײרַא ןגרָאמירפ ןדמערפ םעד ןיא סױרַא רע

 ,טניוו וד ,ךיד טעב ךיא ,רימ גָאז

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ךָאד טסבעווש וד

 ,טניפעג ךיז רעטנלע רעד ואוו ,טשינ וטסייוו

 ? טלעצעג ַא ןעור וצ

 ,טרעהעגפיוא ןבָאה תוחיצר ואוו

 ,טגָאלקעג טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ

 ,טרערטעג טשינ טָאה גיוא ןייק ואוו

 ? טגָאלּפעג טשינ טרעו רעטכערעג רעד

 ,ןייטש ליטש טביילב ןוא טגייווש טניוו רעד

 !ןיינ ,ןיינ :טרעפטנע ןוא טצפיז

 ןיא טמָארטש םי רעד .הנבל רעד וצ ,םי םוצ ךיז טדנצוו טנלע רעד

 ערעכיז סָאד ייז ןסייוו רשפא -- טלעוו ַא סיוא:טרעדנַאװ הנבל יד ,טייוו רעד

 : טרעפטנע ןוא טמערוטש םי רעד רָאנ ? ןטנלע ןרַאפ לקניוו עקיאור סָאד ,טרָא
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 ;ןגָאז ןוא ןצפיז ,ןייגרַאפ ןקלָאװ ַא ןיא דלַאב ןעמ טעז; חנבל יד */ ןיינ;
 ,"ךיינ ,ןיינ

 רענעגייא רעד וצ ךיז טדנעוו רע .ּפָא טשינ רעבָא טערט רעטנלע רעד
 :עגַארפ רעבלעז רעד טימ המשנ

 ,טרָאפ ,עלעעז ןיימ ,רימ וד עשזיגָאז

 ,ןבענרעד גנונעפָאה ןוא עביל

 ,טרָא ןדעי ףיוא טייג ןוז יד ֹואוו

 ?ןבעל קיאור ַא ןעמ טניפעג ואוו

 ,ייברעד טשינ זיא סטכעלש ןייק ואוו

 ,ןדיירפ ןיא רָאנ טבעל'מ

 ,יירפ ןעמ זיא ןגרָאז ןוא דניז ןופ

 ?ןדייל ןופ ןוא תורצ ןופ

 : טרָאװטנַא ןייא עלַא ןביג ייז

 ,טרָאד למיה ןיא ןעמ טבעל קיאור

 ןטימ םענייאניא קיטייצ םיא ייב טרעוו דיל סָאד יו ,טליפ רעשזרַאבז
 טימ םענייאנייא םיא וצ רעדיל ענייז ןעמוק ,דימת יו טקנוּפ ,טציא .ןוגינ
 ,סעידָאלעמ ערעייז

 רעטניט ןיא ענעּפ יד ןייא טקנוט ,שיט םוצ וצ רעקידנעלקַאװ ַא טייג רע
 ןעמורב ןּפיל ענייז .דיל סָאד ףיוא טנַאה רעקידנרעביפ ַא טימ טביירש ןוא
 ,ןוגינ םעד

 ּסָארַא טגיוב רע ,דימ זיא רע ,טנַאה ןייז ןופ סױרַא-טלַאפ ענעּפ יד
 ,טלמירדנַא טרעוו ןוא שיט םוצ ּפָאק םעד

 טביילברַאפ ןוז יד ,ןפָאלש ױזַא םיא ןפערט עטסָאבעלַאב יד ןוא ןוז יד
 ...רעגניפ ץיּפש יד ףיוא סױרַא טייג עטסָאבעלַאב יד ןוא רעמיצ ןיא



 ןדַאפדלָאג םהרבא

 ןלעטשַאב ןירַא קיײטּפַא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןדַאפדלַאג ענילוַאּפ יורפ יד

 רעקנַארק רעד .ןבירשרַאפ טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,טּפעצער םעד

 ,טלמירדעג טָאה ןוא טעב ןיא ןגעלעג זיא ןדַאפדלָאג םהרבא

 -לטרעפ יד ןעגנולקעגסיוא ףרַאש טָאה טנַאװ רעד ףיוא רעגייז רעד

 ןיא ,למירד ןקידרעביפ ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןדַאפדלָאג .ן'העש

 .טנװָא רעד טלקנוטעג טָאה רעמיצ

 ןכרוד ןעזעג ןוא ןשיק םנופ ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ימ טימ טָאה רע

 .ןרעהוצפיוא העדב טשינרָאג טָאה ןוא טלַאפ ןוא טלַאפ יינש רעד יוװ ,רעטסנעפ

 רענייק רָאנ ,טגערפעג רע טָאה -- *? ענילוַאּפ ,רעגייז רעד טלַאה ליפיוו;

 ,טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה

 ןעירפ םעד ןופ טנטָאשרַאפ ןעגנָאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא רעגייז רעד

 טשינ ןבָאה הלוח םנופ ןגיוא עקיטכיזצרוק ,עדימ יד .טכַאנרַאפ-רעטניוװ

 .טקעמענּפָא טָאה טנוװָא רעד סָאװ ,ןרעפיצ יד ןעז טנָאקעג

 טליפרעד טָאה רע ,ןשיק ןפיוא ןלַאפעגקעװַא קירוצ זיא ּפָאק סנדַאפדלָאג

 .סטנעָאנ ןוא סביל סעּפע טימ ךיז ןענעגעזעג ברע יו ,טייקירעיורט ַא

 ,רעטַאעט עשידיא סָאד

 "גינע ןוא ,רָאװ יד יו רָאלק ,רעדליב ןָא טדניצ חומ רעקידנרעביפ ןייז

 .סנטָאש יוו שיטַאמ

 טציז רע .עיװַאדלָאמ ןופ טָאטשטּפױה יד ,סַאי ןיא רעדיוו רע זיא טָא

 ּפמָאלגנעה רעסיורג רעד .טנװָא זיא'ס .בוטש ןיא וקסערביל קחצי ייב

 ןוגינ ַא יו ,ביל ןוא שימייה רַאװָאמַאס רעד טעמושז שיט ןפיוא .טצילב

 ןרָאי-רעדניק ענייז ןופ

 ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,וקסערביל קחצי טציז שיט םייב םיא ןגעקטנַא

 "רָאפער ַא ןופ שמש רעד ,סַָאי ןיא ,ָאד זיא רע ,לדרעב טיהעגּפָא ,ןריושעג

 -דלָאג טכַארבעגּפָארַא סָאד טָאה רע .ליכשמ רעקידרעייפ ַא ,לּפמעט ןטרימ

 -סקלָאפ עשיטילעַארזיא סָאד, ןבעגסיורַא ָאד טװאורּפעג .סַאי ןייק ןענדַאפ

 ןיא ייס גרעבמעל ןיא ייס לזמ ןייק טַאהעג טשינ ךעבענ טָאה סָאװ ,?טַאלב

 ,ץיווָאנרעשט ןיא

51 



 רעגנַאמ סיציא 6

 ,טָאטש רעטבערגרַאפ רעד ,סַאי ןיא לזמ ןבָאה טנעקעג סע טָאה יװ ָאט

 ?רעגניפ יד ףיוא ןלייצרעביא םיליכשמ יד ןעק ןעמ ואוו

 רערערַאפ רעיירטעג ןייז .שיט םייב טגרָאזרַאפ ןדַאפדלָאג עקַאט טציז

 ,טלעטשעגּפָא ןעמ טָאה טַאלבנכָאװ סָאד .תובוח ןוא תובוח : טגרָאזרַאפ זיא

 ? רעטייוו סָאװ ןוא

 ,ץפיז ַא טימ םיא טרעפטנע רערערַאפ ןייז ,רעווש ּפָא טצפיז ןדַאפדלָאג

 .ָאכע ןַא יו

 עגנוי יד .טצילב ּפמָאלגנעה רעד .רַאװָאמַאס רעד טעמושז שיט ןפיוא

 .טעברַא ריא רעטייו טלעקעה ליכשמ רעסַאי םנופ יורפ

 ,"ןָאמ, ריא ףיוא טָא טקוק ,ּפָאק םענייש םעד ףיוא יז טביוה לָאמַאטימ

 -- רעטרעװ רָאּפ ַא םיא וצ גָאז ַא יז טוט לָאמַאטימ .ןענדַאפדלָאג ףיוא טָא

 לרוג ןייז --- ןרָאװעג ןענעז סָאװ רעטרעוו

 ערעייא ןעגניז ןטימ ןטפעשעג ענעדלָאג ָאד ןכַאמ רעגניז רעדָארב יד;

 -פיונוצ טלָאז ריא זַא ,ןדַאפדלָאג רעה ,ןַאלּפ ַא ןעוועג טלָאװ רשפא .רעדיל

 שידיא ַא ןפַאש ןוא ,ייז ןופ ערעסעב יד ,ןיימ ךיא ,רעגניז יד טָא ןעמענ

 "? ךעטַאעט

 :טלמרומעג טָאה רע .קיטכיל ןרָאװעג זיא םינּפ סוקסערביל קחצי

 טעוו רָאנ טשינ ...ךעלרעדנואוו ...רעטַאעט שידיא ַא ...רעטַאעט ַא;

 טעוו'ס רָאנ ,הסנרּפ ןבָאה ,ררושמ רעטבילַאב ןייז ,ןדַאפדלָאג טניירפ ןייז

 ."שטכישעג רעצנַאג רעייז ןיא ןדיא ייב ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,סנױזַא ןייז

 טָאה רע .ןריואושַאב סעּפע ןבָאה יֹורפ רענעדײשַאב ןייז ןופ דייר עליטש יד

 רענעריּפַאּפ ַא טימ עטקנימשעג ַא :עזומ-רעטַאעט יד יװ טליפעג שוריפב

 ,זיוה ןייז ןופ לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ּפָאק ןפיוא ןױרק-דלָאג

 .קיאורמוא זיא ןדַאפדלָאג רעקנַארק רעד .ךיז טשעלרַאפ דליב סָאד

 יד .ןבעל ןייז ןיא עטסרעייט יד ןופ סנייא ,דליב סָאד דָאש ַא םיא זיא'ס

 רעד ,ּפמָאלגנעה רעד .סַאי ןיא טניירפ ענייז ןופ בוטש עמערַאוװ-קיטכיל

 -ןלַארטש ,ענייש סָאד .טניירפ ןייז ןופ םינּפ עטרעטסײגַאב סָאד . ..רַאװָאמַאס

 .יורפ רעד ןופ םינּפ עקיד

 ןופ רעדליב ןוא סענעצס יד ךיז ןטייב ליּפש-רעטַאעט ַא ןיא יװ רָאנ

 :ףיוא טצילב סטייווצ ַא ןוא ,ךיז טשעלרַאפ סנייא .ןבעל ןייז

 טקידנערַאפ סָאװ-רָאנ טָאה רע .רעמיצ-לעטָאה ןיא ךיז ייב רע זיא טָא
 לשיט ןפיא .טפעה סָאד רע טכַאמרַאפ רענעדירפוצ ַא ,עטערעּפָא עיינ ַא
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 ַא ןָא טמענ רע .יולס רעסיורג ַא .סטכַאמעגנייא יולס ַא דימת יװ טייטש

 רע טוט ,"בוט זיא'ס, .טייקסיז רעקיּפעלק רעד טָא טימ לפעלסע ןסיורג

 רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ לָאמנייק טלָאװ שטנעמ רעקיטייז ַא .גָאז ַא

 ,סטכַאמעגנייא סָאד יצ ,עטערעּפָא עיינ יד יצ ,"בוט זיא'ס, ןייז טימ טניימ

 זיא םיא טימ .סַאג רעד ףיוא סױרַא טקוק ,רעטסנעפ םוצ וצ טייג רע

 ךלמה לואש .,ךלמה לואש טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ סָאד ןעשעג ךעלטנגייא

 ןענופעג טָאה ןוא ןעלזייא סנטַאט םעד ןכוז ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה

 רעגייטש רעד יו ,טָאה ,ליכשמ רעטמירַאב ַא ,ןדַאפדלָאג ,רע ןוא .ךיירגינעק ַא

 עמורפ, יד ןכוז ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ,םיליכשמ ערעדנַא עלַא ןופ

 -- ךיירגינעק ַא ןענופעג ךיוא טָאה ןוא קלב ןענרעל וצ ייז טימ ידכ ,"ןעלזייא

 ,רעטַאעט עשידיא סָאד

 טנפעעג םיא רַאפ ןבָאה וקסערביל סםַאדַאמ םעד ןופ רעטרעוװ רָאּפ יד

 "רעד םיא ןבָאה רעטרעוו עריא .געוו ןכעלרעפעג ןוא םענייש ַא ...געװ ַא

 טָאה רע .רעטַאעט טליּפשעג לָאמַא ןיוש רע טָאה ךעלטנגייא זַא ,טנָאמ

 רע ןעו "עלעקרעס, סרעגניטע המלש .רד ןיא עלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג

 ,רימָאטישז ןופ לוש-רעניבַאר רעד ןיא דימלת ַא ןעוועג ךָאנ זיא

 רעגײז:טנַאװ רעד .סעיצַאטידעמ ענייז ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ ןדַאפדלָאג

 ! ףלעווצ : סיוא טגנילק

 יז רַאפ ףרַאד ןעמ ,ןטרַאװ ןרָאיטקַא יד , ,רע טלמרומ ,"טייצ ןיוש;

 םעד ןָא טוט ,קָארסולש םעד ןָא טוט רע ."עטערעּפָא עיינ יד ןענעיילרעביא

 ,ןייג ךיז טזָאל ןוא ,גיוא ןיא לקָאנָאמ םעד ןיירַא טגייל ,רעדניליצ

 ענעסָאגרַאפ-ןוז טימ יד רעביא רע טייג טירט ענעטסָאמעג טימ ןוא טסנרע

 ,סרעמערק ןוא סענַאמרופ ,סרעגערט .טָאטש רענייש ,רעטלַא רעד ןופ ןסַאג

 יד ךרוד .ןעלטיה יד םיא רַאפ ּפָארַא ןעמענ ,ןטיילק ערעייז ייב ןעייטש סָאװ

 ַא .טגניז ןעמ .ןעגנַאלק םיא וצ ןעייגרעד רעזייה יד ןופ רעטסנעפ ענעּפָא

 טגיוו ךיד ,עלהררש ןיימ ,ףָאלש ,עשז-ףָאלש, :דניק סָאד טגיוורַאפ עמַאמ

 ; טַאטשרַאװ ַא ןיא טעמושז ךעלדיימ-רעדיינש ןופ רָאכ ַא : "עלהרש עמַאמ ןייד

 ןלעזעג 'רעטסוש ַא ;?לכעליּפש ןייק ךָאד זיא'ס ,לכעלימ ,ךיד עשז-יירד;

 ןענרעל ,סַאג רעד ףיוא לקיטלָאש ַא טייג , : טמורב ןוא לרעמעה ןטימ טּפַאלק

 רָאט ןעמ סָאװ טוט ןוא סַאּפ ןוא טסוּפ םורַא:טייג רע .טשינרָאג רע ןעק

 ."טשינ

 רעדיל יד .רעדיל ענייז ןעמ טגניז סָאד .ןדירפוצ טלכיימש ןדָאפדלָאג
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 רעד ."ןירעכַאמ-ףושיכ, רעד ןופ ןוא "אבכוכ רב, ןופ ,"קחצי תדקע, ןופ

 ןעגניז םתס ןייק טינ זיא ןעגניז סָאד זַא ,טריּפש שטנעמ-רעטַאעט רעטינעג

 -עגפיוא סע ןעמ טָאה ױזַא .חסונ:רעטַאעט ַא טימ טגניז ןעמ רָאנ ,דיל ַא

 ."עדרעוו לומָאּפ, ןטרָאג-רעטַאעט ןייז ןיא םיא ייב טּפַאכ

 ךיז ןגָארטיס ןענַאװ ןופ ,רעטסנעפ יד וצ ףורַא רע טקוק טפַאשביל טימ

 ןלעװ ,ןטַאטשרַאװ עקיזָאד יד ןופ טָא ,רע טכַארט ,ןטרָאד ןופ .רעדיל יד

 טציא טגיוורַאפ עמַאמ יד סָאװ דניק סָאד .,ןרָאיטקַא עיינ ןוא עיינ ץלַא ןעמוק

 ןרעביא ןעּפַארד ךיז םורַא רָאי עכעלטע ןיא טעוו "קחצי תדקע; ןופ דיל ןטימ

 ךעלקנעב יד ןלעטשפיונוצ רע טעוװ ךָאנרעד .רעטַאעט ןשידיא ןופ טױלּפ

 טעװ לסיבַא רעטעּפש ןוא רָאכ ןיא ןעגניז רע טעוװ ךָאנרעד ,רעטַאעט ןיא

 ךיז טעװ טלעװ יד זַא ,סוּפַאּפ ַא ,אבכוכ-רב ַא ,םולשבא ןַא ןגײלקעװַא רע

 .יי!ןקע

 ןייז ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ ןדַאפדלָאג .סנייא טגנילק רעגייז-טָאטש רעד

 טשינ ןפרַאד רעמ .טייצ טָאה רע ןוא ןטרַאװ ןרָאיטקַא יד .טײקטכַארטרַאפ

 יגעוו ַא ןזייוו ייז לָאז ןדַאפדלָאג ,רע רָאנ ,ענעזָאלעצ יד ,טייל-הרבח יד טָא

 ןקיטעּפשרַאפ ןָאק ןעמ זַא

 טימ ךיז טלייא ןוא ךיז רע טסעכ -- *ןילּפיצסיד ףרַאד רעטַאעט סָאד,

 ,רעטַאעט ןיא טירט עכיג

 ןופ רָאּפ ַא .סעיינ עכעליירפ ןייק טשינ םיא ףיוא טרַאװ רעטַאעט ןיא

 "ווָאדנוש רעד ."טנוזעג ייז; ַא ןָא קעװַא םיא ןופ ןענעז ןרָאיטקַא עטסעב ענייז

 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז ןוא "גרעב ענעדלָאג, טגָאזעגוצ ייז טָאה רענײטַאל קינ

 ןבלַאװש-רעטַאעט יד טּפַאכ דנוש רעד , .טנעה עטינעג ענייז ןופ טשטילגעג

 ןעגנולקעג רע טלָאװ ןטייל ייב, --- .סעכ רַאפ רע טמורב --- ,*ריּפַאּפ-ןגילפ טימ

 ,"לַאפוצ ןייק טשינ רעבָא סע זיא רעטַאעט ןשידיא ןיא ,ענדָאמ

 יד רעװש םיא טכַאמ ןרָאיטקַא ענייז ןופ ןריטרעזעד עקידרדסכ סָאד

 .טלקערבעצ ףכית רע טרעװ ,לבמַאסנַא ןַא טלעטשעגקעוַא םיוק .טעברַא

 סָאד ,לגניא-רעדיינש סָאד טרעוװ םיוק  .יינסָאדנופ ןביוהנָא ןעמ זומ לָאמעלַא

 "דנוש סָאד רעטנוא ךיז טקור ,עניב רעד טימ שימייה לסיבַא ,לררושמ

 ,ןינב םעד רעטנוא טבָארג ;םיא טריּפמורָאק ןוא לכעקעל ַא טימ רעטַאעט

 .רעטַאעט-סקלָאפ עשידיא סָאד ,ןינב ןייז

 ןעלקערבעצ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טעוװ סָאװ הללק יד לקנוט טנַא רע

 .רעטַאעט עשידיא סָאד
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 עניב רעד ףיוא םיא םורַא ןעייטש סָאװ ,ןרָאיטקַא ענעבילבעגרעביא יד

 רָאטקעריד רעד זַא ,ןָא ךיז ןסיוטש ,"עדרעוו לומָאּפ , ןטרָאג-רעטַאעט םנופ

 םעד ןופ םינּפ סָאד ייז ןטכַארטַאב דיירפנדָאש רעליטש ַא טימ .סעכ ןיא זיא

 יעקסַאמ ַא זיא םינּפ סנדַאפדלָאג רעבָא .לדרעב-ץעמָאק ןטימ רעה ןגנערטש

 .טשינרָאג ןעעז ייז

 סטכַאמעגנייא עלעסיש ַא םיא ןעמ טגנערב עינרעקוצ רעקיאייברעד ַא ןופ

 םנופ טשַאנ ,רעגייטש ןייז יו ,ןדַאפדלָאג .רעסַאװ-עדָאס לשעלפ ַא טימ

 : ןרָאיטקַא יד ּוצ טגָאז ןוא ,סטכַאמעגנייא

 ,ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,עטערעּפָא עיינ ַא ןענעייל ךייא לעװ ךיא;

 תבש גָאטכַארעביא .ץנעט ןוא גנַאזעג טימ רעדליב ןצפופ ןוא ןטקַא ריפ ןיא

 ."ערעימערּפ יד ןייז ףרַאד

 .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןרעה .ןרעיוא ןוא ליומ ןענעפע ןרָאיטקַא יד

 .לָאר ןייז ןּפַאכפױא טוװאורּפ ייז ןופ רעדעי

 ...טרעטיצ םיטש סנדַאפדלָאג

 סָאד זַא ,טסייװ ןדַאפדלָאג רעקנַארק רעד .טדניוװשרַאפ דליב סָאד ךיוא

 "קירעיורס ַא ןופ סנטָאש יד זיולב ןענעז ןוימד ןקנַארק ןיא טציא טעז רע סָאװ

 .קיביײא ףיוא ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ טייקכעלקריוו רענייש

 *! רעסַאװ זָאלג ַא רימ גנַאלרעד ,ענילוַאּפ ,

 ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ זיא יורפ יד .טשינ טרעפטנע רענייק

 .קייטּפַא רעד

 ףוג רעד .ס'עגר ךָאנ ס'עגר טקַאט-קיט סנּפָאקוצ רעגיײז-טנַאװ רעד

 :טרעביפ ןבעל ןוא בייל ץנַאג ןייז .טרעביפ חומ רעד .טרעביפ

 -כעלעג ,גנַאזעג ,סעניב עטריזיװָארּפמיא .ןלַאטש ,ןלעטָאה .ןענַאב ,ןגעוו

 ,דרעב ,סעקסַאמ ,ןעמויטסָאק ,סעסירטקַא ,ןרָאיטקַא !סיב ָאװַארב .רעט

 ןטסָארּפ ַא ,ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא ליּפש-םירוּפ ַא .סרעדניליצ ,תואּפ

 ! גנַאהרָאפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא .ףשכמ רעד סָאד זיא רע .קיטשרענָאד

 ַא ןיא רערָאנש לטנָאי טמיווש טָא .הלכ רעד טימ קירדנעמש זיא טָא

 !הלכ תסנכה ףיוא טקנעש :עקשוּפ רעד טימ טּפַאלק רע .םי ןפיוא רעטלומ

 טרָאפ ןוא רַאה ןייז יירטעג ,סעקלעשזָאק טכַאמ רע .גנַאטעגניצ זיא טָא

 ,רַאנ ַא

 טעשטיר רע .ענעטעמס טיַמ טרימשעגסיוא םינּפ סָאד ,לאעמשי זיא טָא
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 ,סעקיּפופ ענעזנעג .רעזייב ַאזַא טשינ ייז ,רעזייל ,רעזיילג : עניב רעד רעטניה

 ,"ךיא ףיול טָא ןוא ,ךיא ןַאּפש טָא ,ךעלסיפ ענעשטַאק

 רעד טימ טעכָאפ אבכוכ-רב .טקניה ןוא טריגירטנַא סוּפַאּפ רעמָאל רעד

 ענעסעזרַאפ יד טימ רעד טָא ,טול ,טגניז םולשבא רענייש רעד ןוא .דרעוװש

 סָאד טפרַאש וניבא םהרבא .גיוו יד טגיוו הרש רעטומ יד .טקנירט ,רעטכעט

 ,קיכ-קיכ ןסיורג ןרַאפ רעסעמ

 יד ןצנַאט טָא ןוא ,ענילָארַאק רעטכָאט ןייז טימ לסחנּפ 'ר זיא טָא

 .עניב רעד ףיוא ץנַאט-םיתמ םעד ןטנעדוטס

 ,הסיפת ןיא לכעלימ סָאד טיירד ,רעטכָאט עשידיא עמורפ ,ערשכ יד ,הניד

 ַא טצנַאט ךַאמצָאה ןוא .עטסיו יד טָא ,הפשכמ יד ,טעקַארק ַאינודלָאק

 ,ןטסיוו םעד ,לזמ ןייז טימ ץנַאטיזגורב

 ןדנוצעגנָא רע טָאה דַארַאקסַאמ םעד טָא .טלַארטש םינּפ סנדַאפדלָאג

 טָאה קרָאייוינ ןיא ָאד סָאװ ,סיוא טשינ טכַאמ'ס .סַאג רעשידיא רעד ףיוא

 רעטָאפ; ןרַאפ "עדנבַא; עכעלטע טכַאמעג .טלַאק ןעמונעגפיוא םיא ןעמ

 :רוטּפ ןוא *רעטַאעט ןשידיא םנופ

 ."ןבָאה טשינ רעמ ךיד ףרַאד ןעמ ,רעקשטיטלַא ,ּפָא ךיז עּפעשט;

 ,"ימע-ןבע ערעּפָא עלַאנָאיצַאנ ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה קרָאי-וינ ןיא ָאד

 ןיא ָאד .,ןלַאפעגכרוד ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טשינ טָאה ערעּפָא יד רעבָא

 לדרעב:ץעמָאק ןייז זיא סָאװ .ןידרָאג בקעי "סור; רעד טשרעה קרָאי-וינ

 ,רעטַאעט ןשידיא םנופ רָאטַאמרָאפער םנופ דרָאב רעקידובכב רעד ןגעקטנַא

 ?ןידרָאג בקעי ןידָאּפסָאג רעד

 טלַאפ ןסיורדניא .טקַאט-קיט ,טקַאט-קַאט טנַאװ רעד ףיוא רעגייז רעד

 .ךייוו ןוא סייוו ,יינש רעד

 ."ץרַאה סָאד רימ טכַאװש'ס .ןּפָארט יד רימ גנַאלרעד ,ענילוַאּפ ,

 טשינ ץלַא ךָאנ זיא ןדַאפדלָאג ענילוַאּפ יורפ :טשינ טרעפטנע רענייק

 ,קייטּפַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ

 םיא סע טָאה סָאװ-וצ .קיטסַאה ןוא זעוורענ טּפַאלק ץרַאה סנדַאפדלָאג

 טָאה רָאטקָאד רעד ? גנוגערפיוא עצנַאג יד ,גנונָאמרעד עצנַאג יד טגיוטעג

 .גנוגערפיוא רעטסדנימ רעד ןופ ןטיהסיוא ךיז זומ רע זַא ,טגָאזעגנָא שוריפב

 ! ענילוַאּפ ---

 זיא רשפא .טירט עדמערפ .טירט ןופ ןעּפַאלשט ַא טרעהרעד ןדַאפדלָאג

 ? ענילוַאּפ יורפ ןייז ,יז עקַאט סָאד
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 רעדניליצ םעד .קַארפ ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא רע .ןַאמ ַא טעב ןייז ןבענ

 : הלוח ןרַאפ ךיז טגיונרַאפ רע .טנַאה רעד ןיא רע טלַאה

 ףעדַאּפדלָאג רעה ,דנבַא ןטוג,

 רע זיא ױזַא יו ןוא רע זיא רעו .ןדמערפ םעד טכַארטַאב ןדַאפדלָאג

 ? ןעמוקעגניירַא

 שטייד ףיוא רעדמערפ רעד טגָאז -- ?ןעדַאפדלָאג רעה ,ךיז ןרעדנאוו יז ,

 דנוא; -- .טעב םנופ דנַאר ןפיוא קעװַא ךיז טצעז ןוא ,ליכשמ רעתמא ןַא יו

 ..."ןונ ,ןיב ךיא רעוו ,ןסיוו רעכיז ןלָאװ יז

 ןייז ףיוא טגָארט רעדמערפ רעד זַא ,ןדַאפדלָאג טקרעמַאב טציא טשרע

 רעיש טרעוװ ,ןּפַאלק וצ קרַאטש ןָא טביוה ץרַאה ןייז ןוא ,עקסַאמ ַא טכיזעג

 .ןעגנורּפשעצ טשינ

 "? רעה ןיימ ,יז דניז רעוו;

 .הלוח םעד יז טגנַאלרעד ,עטרַאק-טיזיוו ןייז סיױרַא טמענ רעדמערפ רעד

 : תויתוא עקידרעייפ ,עטיור ןצילב עטרַאק-טיזיוו רעד ףיוא

 ,"לגנע-סעדָאט;

 ,ןדַאפדלָאג טרעביפ -- *? תומה-ךאלמ רעד;

 -- ,שטייד ףיוא רעדמערפ רעד םיא טריגערָאק -- ?לגנע-סעדָאט רעד;

 ייב ןוא .םיליכשמ ןָאיצַארענעג עטייווצ יד ןייא ןיוש ךעלמענ עלמַאז ךיא;

 .?עכַארּפש עשטייד יד טנרעלרע ךיא עבַאה ןעזיד

 ןופ ןבָאה וצ האנה ןָא טביוה רע .ןייטשרַאפ וצ ןָא טביוה ןדַאפדלָאג ,ַאהַא

 -ץּפָאריײא ענייז ןופ ןוא טדער תומה:ךאלמ רעד סָאװ ,שטייד םענייר םעד

 .ןרינַאמ עשיא

 ,"ןעדַאפדלָאג רעה ,ןונ;

 "? עטיב ,סָאװ;

 "? ןעדנַאטשרַאפ ךימ יז ןבַאה;

 םיא זיא ,רעגייטש ַא ,טָא ,.טשינ -- סעּפע ןוא ָאי סעּפע ? ןענַאטשרַאפ

 .עקסַאמ ַא ןיא ןעמוקעג םיא וצ זיא ,תומה-ךאלמ רעד ,רע סָאװ ,השק

 :קיטומטוג טכַאל רעדמערפ רעד

 -ןקסַאמ עסָארג רעד ,יז ? ןייטשרַאפ טכינ סַאד ןלָאז ,ןעדַאפדלָאג רעה ,יז;

 7? עניב ןשטיוד-שידיא רעד רערעביוצ

 ןופ עבט ןייז ןיוש זיא ױזַא .ףיוא םיא טרעלק רעדמערפ רעד ןוא

 -נברַאטש םעד ןייז לָאז סָאװ טלַאטשעג ַא ןיא רע טמוק ןדעי וצ .ןָא תישארב
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 סע, .טלַאטשעג רעקידוועקערש ַא ןיא דימת םיא ןעעז םינדחּפ .אחינ ןקיד

 ןעמָאקעג ךיא ןיב ,ןעדַאפדלָאג רעה ,ןענהיא וצ טָא ,רהַאװ טכינ רעבַא טזיא

 "עזעטניס עריא -- עזעטניס ענייא טזיא סַאד .עקסַאמ ַא טימ קַארפ ַא ןיא

 ,טנַאלַאט טָאה רע ,ןַאמ-הרבח ַא זיא רעדמערפ רעד .טלכיימש ןדַאפדלָאג

 ַא טימ טמוק רע ןעוו .ףוס םוצ טשרע ןזיוװַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,דָאש ַא

 -סקלָאפ ןשידיא ןיא ערעירַאק ַא טכַאמעג רע טלָאװ ,רעירפ רָאי קיסיירד

 .רעטַאעט

 -- -- -- *!ןעדַאפדלָאג רעה ,ןונ,

 ."רעה ןיימ ,עטיב,

 *? טנדרָאעג וויכרַא ריא יז ןבַאה .ןייג וצ טייצ,

 ."רעקינייו רעדָא רעמ,

 סלמעל ינוק עדייב יו ענעצס יד ןָאט ליּפש ַא ךָאנ רימ ןלעוװו טצעי;

 ינוק, רערַאװ רעד ,ןעדַאפדלָאג רעה ,ךָאד ךיא ןיב ,ךעלטנגייא ,ךיז ןרעּפמַא

 ","למצל

 ,..*ךיא ,רעה ןיימ ,ןיינ;

 -ךאלמ םעד ןשיווצ ענעצס-למעל-ינוק עקיזָאד יד ןעזעג טשינ טָאה'ס רעוו

 ןריולרַאפ ךס ַא טָאה רעד ,רעטַאעט ןשידיא םנופ רעטָאפ םעד ןוא תומה

 ,1908 רָאי ןיא טנוװָא-רעטניוו ַא ןיא סָאד זיא ןעשעג

 ,טּפעצער ןטימ ןעמוקעגקירוצ זיא ןדַאפדלָאג ענילוַאּפ יורפ יד ןעוו

 זיא רע .קיאור ןעוועג זיא טכיזעג ןייז ,ןטיוט ַא ןַאמ ריא ןפָארטעג יז טָאה

 .עיצַאניצולַאה:ליּפש ַא טימ טלעוו רעד ןופ קעװַא

 טָאה םיא רעבָא .קידנקעוװו ,ףרַאש ןעגנולקעג טָאה רעגײז-טנַאװ רעד

 .ןקעוורעד טנעקעג טשינ ןיוש רע

 ,רעלעפ-ישזער ַא טגָאמרַאפ טָאה יז רָאנ ,עסיורג ַא ןעוועג זיא היוול ןייז

 .סעקסַאמ ןָא ןעגנַאגעג ןענעז ןרָאיטקַא יד



 רעזנוצ םוקילא

 ,טייקיניילק ַא .הנותח רעד טימ טשערעג ךיז טָאה לטעטש עצנַאג סָא

 לָאמניײא ןיוש טעוװ'ס .הדיחי:תב ןייז סיוא-טיג קישטבולָאג רעב 'ר

 זיא קישטבולָאג רעב 'ר ןוא .ןעניגרַאפ ךיז ןענָאק םיריבג .הנותח ַא ןייז

 ,רעכיוה ַא ,םינּפ -תרדה ַא טימ דיא ַא .לטעטש ןופ ריבג רענדָארָאמַאס רעד

 ףניפ רע טיג ןדנ .דרָאב רעצרַאװש ,רעטכידעג ַא טימ ,רעקיצײלּפטײרב ַא

 רעב בר ,ןעד סָאװ .רענעביוהעג ַא רָאג זיא ךודיש רעד .ךעלברעק טנזיוט

 הכאלמ-לעב ןייק ?ןעמעוװו יבַא טימ ןייז ךדשמ הלילח ךיז טעװ קישטבולָאג

 טייג טלעג .ןייז טשינ טעװ ןוא ןעוועג טשינ לָאמנייק החּפשמ ןייז ןיא זיא

 ,םינומדק ןופ זיא רעגייטש רעד יוװ ,ריבג ַא טימ ריבג ַא .טלעג וצ

 "ימייה .טָאטש רעסיורג רעד ןיא טלעטשַאב ןעמ טָאה רעדיילק-הנותח יד

 ןבָאה -- ,שטייט'ס, .ןדירפוצ ןעוועג טשינ וליפַא ןענעז תוכאלמ-לעב עש

 ןעוו ,ריבג םעד ,טרַאעג םיא טלָאװ סָאװ ?רשֹוי זיא ואוו -- ,טהנעטעג ייז

 רעבָא *?הנותח רעטעפ ַאזַא ןופ לדנייב ַא ּפָא-ןקעל תוכאלמ-לעב עשימייה

 לָאמעלַא .סנייז ןָאטעג .רעטָאק םעד יו טרעהעג ייז טָאה קישטבולָאג רעב 'ר

 ןרָאפעג זיא עטתידיגנ יד עלערעּפ ןוא עקשטירב יד טנַאּפשעג ןעמ טָאה

 ,טעמַאס ,סנדייז ןבײלקּפָא :ןײרַא טָאטש ןיא הדיחי-תב רענייש ריא טימ

 ןענעז ,סעקרעדיינש ןוא סרעדיינש עשימייה יד ,ייז ןוא .תונתמ ןעלדנַאהנייא

 עטיוט טימ רעב 'ר ריבג םעד ןטלָאשעג .עזגורב ,עט'הלוועיַאב ןעגנַאגעגמורַא

 ןוא ךעּפ ןסָאגעגסיױא סגעוונייא רַאפ עקַאט רָאנ ,םיא רָאנ טשינ ןוא .תוללק

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םיריבג עלַא ףיוא לבעווש

 ןענעז ייז .רעמזעלק עשימייה יד ןעוועג ןענעז ןדירפוצמוא רָאג זיב

 טריּפס רעקיצניינ-ןוא-סקעז ןעקנורטעג ,לקנעש ןיא ףסוי ןועמש ייב ןסעזעג

 ,ךובלערט םעד ,ךרַאּפ םעד ריבג םעד ןושל-רעמזעלק ףיוא ןטלָאשעג ןוא

 ןוא הנותח רעד וצ רעמזעלק עשימייה יד ןעמענ וצ ןעוועג קנַארק זיא סָאװ

 ענעי ,רשאב .דמערפ רעד ןופ עילעּפַאק רעלימס יד ןעגנערבּפָארַא טשינ

 יד הנותח ַא וצ ןעגנערבוצּפָארַא גהונ ךיז ןענעז םידיגנ ןוא םש ַא ןבָאה

 ? טַארוקַא ןטימ ץלַא ןכַאמטימ ,סע טסייה ,רעב 'ר ,רע זומ ? רעלימס

 ןגיוושעג טָאה ןוא קנעש ןיא ףסוי ןועמש ייב ןסעזעג זיא רענייא רָאנ
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 רעטיש ַא טימ דיא ַא .עקלעמש לאומש ןחדב רעשימייה רעד ןעוועג זיא סָאד

 סעלָאּפ ןביז ןיא ,ונילע אל ןצבק ַא .ןגיוא עקיטעמוא טימ ןוא לדרעב לעג

 ןעמ .ןגיושעג טָאה ,ןחדב רעשימייה רעד ,רע .רעדניק טימ לּפוטמ ַא ןוא

 -בולָאג רעב 'ר ריבג רעד סָאװ ,טרַאעג טשינ טָאה םיא זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק

 הדיחי:תב ןייז ןופ הנותח רעד ףיוא ןעגנערבוצּפָארַא ןסָאלשַאב טָאה קישט

 ?ןפלעה ךיז ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא .רעזנוצ םוקילא ןחדב ןטמירַאב םעד

 טימ טשינרָאג ַא רע זיא רעזנוצ םוקילא ןגעק זַא ,טסייוו עקלעמש לאומש 'ר

 ןטמירַאב םעד טימ ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןייא טשינ וליפַא םיא טלַאפ'ס .טשינ ַא

 געמ'ס .ּפָארַא םיא ןעמ טגנערב הנותח עשיריבג ַא ואוו סָאװ ,ןחדב רענליוו

 טשינ ,ןעמ טסעומש ,עטָאלב זיא טלעג .טלעג טימ ןדנ ַא ןטסָאק וליפַא

 אקווד זיא םיא ייב .עטָאלב טלעג זיא ,עקלעמש לאומש ןחדב םעד םיא ייב

 טייג'ס דלַאביװ ,עטָאלב סָאד זיא ,םיריבג יד ,ייז ייב רָאנ ,טלעג -- טלעג

 ,האנה רענעגייא ןיא

 ןרַאנעג וצ טנייפ ךיז טָאה עקלעמש לאומש ןחדב רעד ,סנטייווצ ןוא

 ןוא רעדיל ענייז וצ .םיא ןגעקטנַא זיר ַא זיא רעזנוצ םוקילא זַא ,טסייוו רע

 ןלעטש וליפַא ךיז לָאז רע ,ןכיירגרעד טשינ לָאמנייק רע טעוװ ןעמַארג ענייז

 ךיז טעװ ,עלעטעטש םעניילק םנופ לדנחדב עניילק סָאד ,רע .ּפָאק ןפיוא

 ,טיל עמערָא יד ,ייז .תונותח עמערָא עשימייה טימ ןענעגונגַאב ןזומ ןיוש

 ןטמירַאב ַאזַא ייז ןלעװ סנשָארג עטלייצעג יד טימ .םיא וצ ןעמוקנָא ןזומ

 סע יװ ,לָאצַאב ןעמ זומ םיא .ןעגנערבּפָארַא טשינ ,םוקילא 'ר יװ ,ןחדב

 יד עקַאט סע טָאה ,תמא םעד ןייז הדומ ליוו ןעמ זַא ןוא .ןייז וצ רעהעג

 ןוא סניוועג עסיורג סָאד ןעניוועג וצ טגנילעג ןיילַא םיא ןעוו ,לשמל .טרעוו

 לדיימ ַא ,לדָאה רעטכָאט ערעטלע ןייז ןכַאמ הנותח ןבילקעג ךיז טלָאװ רע

 -ּפָארַא הנותח רעד ףיוא ןײילַא רע טלָאװ ,ןרָאי יד ןיא ערה'ןיע ןייק ןיוש

 ,םיריבג יד ,ייז יו טקנוּפ ,רע זיא סטוג ףיוא ןיבמ ַא .ןעמוקילא 'ר טכַארבעג

 יז זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ ,ייז ןופ ןיבמ רערעסערג ַא ךָאנ רשפא ןוא

 -ןעמַארג רעניילק ַא ?ןצבק ַא ,ונילע אל ,זיא רע ןוא אקיתוּפא יד ןבָאה

 .תונותח עטסמערָא עמַאס יד ףיוא רעכַאמ

 םינתוחמ יד ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענעז ןגרָאמירפ-רעטניוו ןקיטסָארפ ַא ןיא

 סנטילש עסיורג יד ןופ .םידדצ עדייב ןופ ןטעברַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,טסעג ןוא

 טימ רעבייוו עטעפ .ןצלעּפ עטיירב ןיא ןדיא עקידובכב ןכָארקעגסױרַא ןענעז

 טליּפשעג טָאה עילעּפַאק רעלימס יד .ןרעיוא יד ןיא ךעלגנירעיוא ענעדליג



 65 } ןמפירש עטלמַאזעג

 יד ןגָארטעג ךיז טָאה לטעטש ןצנַאג ןרעביא .טסעג יד דובכל *בוט-לזמ,

 טימ ןעגנַאלק יד ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רעביטש עטסמערָא יד ןיא .קיזומ

 סקישטבולָאג רעב 'ר ןופ הנותח יד זיא טנייה זַא ,הרושב רעכעליירפ רעד

 .הדיחי-תב

 רעדניק ,רעבייװ ,ןדיא .סיפ יד ףיוא ןעוועג זיא לטעטש עצנַאג סָאד

 רע ןוא זיא רעד רעװ ןפערט טװאורּפעג ,סנטילש יד טלעטשעגמורַא ןבָאה

 .זיא רענעי

 רע זַא ,טסעומש ןעמ .עדייז ַא סנתח םעד זיא סָאז ,רעטלַא רעד טָא;

 .?טלַא זיא רע לפיוו ,טשינ ןיוש טסייוו ןיילַא

 ענעדיא ַא .עמומ ַא סנתח םעד זיא רעדיוג ןקידנרָאג-יירד ןטימ יד טָא;

 "תשא ןַא .ןטפעשעג עלַא טריפ .ןזיוה יד ןיא ןַאמ םעד ייב טייג .קַאזָאק ַא

 ."טניג סטוג רימ רעװ ,לייח

 "?ןחדב םוקילא זיא ואוו ןוא,

 זיא סָאװ ,לּפולוט ןריוכט ַא ןיא לדיא ןיילק ַא ףיוא ןזיוועג טָאה רענייא

 ,ןטילש ַא ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא טקנוּפ

 *!ןחדב םוקילא זיא סָאד טָא;

 ַא ,ןסיורג ַא -- ןחדב ןקיזָאד םעד טלעטשעגרָאפ דימת רימ בָאה ךיא,

 סָאד טָא .ןָא סע טעז ןעמ סָאװ םיוק ,לדיא ןיילק ַא ,עז ַאנ ,ףוס םוצ ןוא ,ןטיירב

 ."סעװָאטַאק טביירט ריא ,טייג ןיוש טייג ? ןחדב רעסיורג רעד ןייז עקַאט לָאז

 טיירד ןוא .ןעמ טסייוו אמתסמ ,ןחדב םוקילא זיא'ס ,ךייא טגָאז ןעמ זַא;

 רעד ןיא ןַאמזיור ןועמש וצ םיא טריפ ןעמ יװ ,טעז טָא .ּפָאק ןייק טשינ

 ."רעטעּפש טשרע ןָא ךיז טביוה טעברַא ןייז .ןייטשנייא רע טעוו טרָאד .הינסכא

 "פיוא ,עסיורג טימ ןענַאטשעג זיא עקלעמש לאומש ןחדב רעשימייה רעד

 .ןגיוא ענעסירעג

 ןשיװטיל ןופ רעכַאמ-ןעמַארג רעטסערג רעד ? זיר רעד ,רע זיא סָאד טָא

 יד ףיוא רעדיל ענייז ןעגניז ןרַאפ טלעג ליפ ױזַא סע טמענ רע טָא ? טנַאק

 ? תונותח עשיריבג

 רע טָאה טציא זיב .ןעזעג םיא רע טָאה ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 .םולח ַא ןיא יו ,ןעוועג זיא ץלַא .םיא ןופ טרעהעג רָאנ

 יד ןוא םינתוחמ יד .הנותח יד טניײשַאב עקַאט טָאה ןחדב םוקילא ןוא

 ןיא ךיז ייב טכַארטעג ןבָאה טייל עמערָא .ןלָאװקעגנָא שממ ןבָאה טסעג

 .ןייז ןעמ לָאז ריבג ַא ןוא ןצעזרַאפ ןעמ לָאז ןוכשמ ַא :ןצרַאה
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 ,סעפָארטס סקעז ."גיוא םנופ דיל'ס; :ןעגנוזעג רע טָאה עטשרע סָאד
 ןופ ןוא סע טעז גנידצלַא .גיוא ןכעלשטנעמ םנופ תולעמ יד ןרעדליש סָאװ
 רעד ריד טימ זיא סָאװ ,גיוא וד ,רימ עשזיגָאז ָאט, .האנה סע טָאה ץלַא
 ריד ןופ טניר סָאװרַאפ ,דיירפ טימ לופ טזיב ןוא טספיטש וד ןעוו זַא ,רעמ
 זיא גיױא סָאד זַא ,תמא :טרעפטנע ,ךיז טייטשרַאפ ,גיוא סָאד *? רערט ַא
 רעד ףיוא ,קיבײא טשינ זיא'ס רעבָא .עטסרעייט ןוא עטסנעש עמַאס סָאד
 ןוא ךעלברעש ףיורעד ןעמ טגייל ךָאנרעד ,רעלעקנוט סע טרעוו רעטלע
 טָאה רעד, :האנק טימ לופ סע זיא ןטייצ עטוג יד ןיא ןליפַא ןוא ....ןיוש
 שיפַארג זיא רעד ןוא בייוו ןייש ַא רעד ,טייק ענעדלָאג ַא רעד ,דניק ןייש ַא
 ןבָאה ןדיא סָאװ ,טסייוו ןחדב םוקילא ןוא ,רסומ ביל ןבָאה ןדיא ."טדיילקעג
 ;טנַאה רעלופ רעד טימ סעיצרָאּפ עצנַאג טיג .טשינ טעװעלַאשז רע ןוא ,ביל
 !דלָאג יװ ,תמא ךָאד זיא ,טגָאז רע סָאװ ,גנידצלַא

 החמש ַא ףיוא ןענָאמרעד וצ ביל ןבָאה ןדיא זַא ,טסייוו ןחדב םוקילא
 ,טסייוו ןוא םלוע ןייז ןעק רע .טיוט םעד -- ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןטָאש םעד
 ,"לקעלג ןוװָאטשטָאּפ , םנופ דיל סָאד יז רַאפ רע טגניז .ןבעג וצ םיא סָאװ
 ןכעליירפ ַא רע טגנערב םעד .ווירב ענעדישרַאפ טריפ ןָאיליטשטָאּפ רעד
 רעד ףיוא ןענואוועג טָאה רע זַא ,ןָא רע טגָאז םעד .ןקירעיורט ַא םעד ןוא
 זיא טשינרָאג .הגרדמ רעד ןופ ּפָארַא זיא רע זַא ,ןטייווצ םעד ןוא ,עירעטָאל
 ןוא ןעוועג ןענעז תורוד .רעיורט ןוא דיירפ ,קילגמוא ןוא קילג ,קידנעטשַאב
 .ןעמוק ןלעװ תורוד

 ,קרעוו-רעטסיימ ענייד ןענעז סיורג יוװ ,דרע וד ,ָא;
 ,ןייצ ענייד רעטנוא ןעמעלַא זנוא טסייבעצ וד
 ,גרעב ןופ לַאטעמ ןוא ןשטנעמ ןופ זָארג טסכַאמ
 ,ןייטש םערָאפ ןייד ןיא קיביײא טסביילב וד רעבָא

 ,סעגרַאפ ךיא ןעוו ןוא

 ,סע ךיא ןעוו

 ךרַאמ רעד טיורב יד זיא טכייליפ

 ,דניק ןברָאטשרַאפ ןיימ ןופ

 ןייב ןוא שיילפ ןיימ ןוא

 ,ןײלַא טלעוו רעד ןופ טייקעצ זיא

 *? ךַניצַא ןיוש ךיא בעל ןטלעװ לפיוו ,סייוו רע ןוא
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 ךיוא ןעמ ףרַאד לקירטש סָאד ןעיצרעביא ליפוצ זַא ,טסייוו םוקילא בר

 טרעװ ,רעמ עלעּפָארט ןייא ,רעסיז החמש יד טכַאמ רעיורט לסיבַא ,טשינ

 ,החמש סיוא החמש יד

 -עבעל וצ רעביא-גנורּפש ַא ,טַאבָארקַא רעטינעג ַא יוװ ,עקַאט רע טיג

 סעּפע ןבָאה רעדיל עלַא ,רסומ ַא טימ ץלַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןכַאז ערעקיד

 רע טיג טָא .רעגייטש-סנבעל ןשידיא םעד ייז ןריזירעטקַארַאכ טָא .ןיימ ַא

 .ןענרעל ןעמ ןָאק טלעוו רעד ןיא גנידצלַא ןופ .ןַאבנזייא רעד טימ ליּפשיײב ַא

 ריא !ַאטסױלַאשזָאּפ --- לשמנ רעד ןוא .לשמ ַא זיא טלעוו רעד ןיא גנידצלַא

 טימ טּפעלש יז ,טייצ יד זיא וויטָאמָאקָאל רעד ? טילפ סָאװ ,ןַאבנזייא יד טעז

 עיצַאטס עדעווטעי .עדנוקעס ַא זיא עסלער עדעווטעי ,ןענָאילימ ןשטנעמ ךיז

 רעד סָאװ ,טעליב רעד ןוא; .רוד ַא זיא ןצנַאגניא דזעיָאּפ ַא .רָאי ַא --

 ןרָאפ וצ טייוו יו ,ןַאלּפ-עזייר ןייז ,לזמ ןייז זיא סָאד ,שַאט ןיא טלַאה שטנעמ

 ."ןַאב רעד ןופ רָאטקעריד םעד ,טָאג ןופ טמיטשַאב ,סַאלק רעסָאװ ןיא ןוא

 םענייא רַאפ סָאװ, : ןטסַארטנָאק יד ןופ דיל םוצ רעביא רע טייג טָא ןוא

 ,טכערמוא זיא םענייא רַאפ סָאװ ;טכעלש ןטייוצ םעד רַאפ זיא ,טוג זיא

 יד םלוע םעד רַאפ ּפָא לָאמַא טיג רע זַא ןוא ."טכער ןטייווצ םעד רַאפ זיא

 :לעּפתנ רָאג ,רָאג םלוע רעד טרעוו ,ןשטנעמ ןדעי ןיא טקעטש סָאװ ,היח

 יעקװַאיּפ ַא -- ?ןטייווצ ַא ןופ טולב סָאד סיוא טגיוז סָאװ ,רעד זיא סָאװ

 "טמענ סָאװ ,רעד .סקופ ַא -- ? ןטייווצ םעד רעביא טעווערטיכ סָאװ ,רעד ןוא

 .ןבעל'כ ,עירעשזַאנעמ ענייפ ַא .ףלָאװ ַא -- ?סעכעבעב יד ןטייווצ םייב וצ

 גנידצלַא ןוא .ןבעל'ס טנכייצעגסיוא ןעק רע .רעטינעג ַא זיא ןחדב םוקילא

 רעטסּפמעט רעד זַא -- רמז ַא טימ גנידצלַא ןוא ,םַארג םוצ וצ רע טסַאּפ

 ךָאד זיא ,לּפעק קיציּפש ַא טסעומש רעװ .ןעייקעצ ףכית סע ןָאק שטנעמ

 .ךייש טשינ

 ,"קישטשרָאבזיא, םנופ דיל סָאד ןעגניז ןָא-טביוה ןחדב םוקילא זַא רָאנ

 עמערָא טּפַאכעג ןבָאה סָאװ ,טייל ענייפ ענעי ןופ ,סרעּפַאכ יד ןופ דיל סָאד

 ןרערט ןיילַא םיא ןעמוק -- ןטַאדלָאס רַאפ ןבעגעגּפָא יז ןוא רעדניק עשידיא

 ךיז ןבָאה ןדיא עקידובכב ןעוו ,טכַאנ ענעי ךיז טנָאמרעד רע .ןגיוא יד ןיא

 ןסירעגסױרַא סמערָא עריא ןופ ןוא ,הנמלא רעד ,ןעמַאמ ןייז וצ ןסירעגניירַא

 "ורב רעד ,ריביס ןיא ץעגרע רע זיא טציא .אביקע רעדורב ןקירָאי-טכַא ןייז

 טשינ ןעד זיא ןילַא רע ןוא .טעז ןעמ טשינ ןוא טרעה ןעמ טשינ ןוא ,רעד

 טלָאמעד עקַאט ? טסינָאטנַאק ַא ןייז וצ ןופ ןרָאװעג לוצינ סנ ַא ךרוד זיולב
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 יד טימ ןוא רעדיל עטשרע ענייז טסַאפרַאפ רע טָאה עמרַאזַאק רעד ןיא
 .ןעגנוזעג ייז רע טָאה רעדניק עשידיא ענעגנַאפעג ערעדנַא

 רערט יד טייטשרַאפ ןוא ןעמעלַא םעד ןופ טסייו םלוע רעצנַאג רעד
 ,.גיוא סנחדב םעד ןיא

 ךיז ןָאק םעד ןופ .ןיפוליגב לסיבַא ןחדב םוקילא זיא ןעמוקעגמײהַא
 -רעביא רע טעװ ,ירפ רעד ןיא זיב העש רָאּפ יד .ןעײרדסױרַא טשינ ןחדב ַא
 רע טעװ ,רדנ ילב ןגרָאמ ןוא ,הינסכא רעד ןיא ןַאמזיור ןועמש ייב ןקיטכענ
 --- ןייפ רָאג טריפעגפיוא ךיז ןבָאה טסעג-הנותח יד .ענליוו ןייק ןרָאפקירוצ
 ןופ ענייז גנולדנַאװרַאפ עצנַאג יד .שַאט-םיזוב ןיא רע טָאה עמוס עשּפיה ַא
 זיא ױזַא יו .שינעטער ַא יװ רָאּפ טציא םיא טמוק ןחדב ַא ןיא רעלקומש ַא
 רעבָא .ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאק רע .םיא טלּפענ ּפָאק ןיא !ןעשעג סָאד
 עטיל ץנַאג רעביא רענייא זיא רע .טוג םיא זיא טציא : רע טסייוו סנייא
 ןוא רעשזרַאבז לוולעוו ןַארַאפ עיצילַאג ןיא ןענעז יאדווַא ,דנַאלסורסיײװ ןוא
 םוקילא ,םיא רָאנ ןעמ ןעק ָאד .טשינ ייז ןעמ ןעק ָאד רעבָא ,רעדָארב לרעב
 ,ןחדב םוקילא ,רעזנוצ

 טפיש למיה ןפיוא .עקיטסָארפ ןוא עקיטכיל-קיאיינש ַא זיא טכַאנ יד
 ןגעװ םיא טנָאמרעד טכַאנ-רעטניוו עקיטסָארפ יד .הנבל עבלַאה ַא ךיז
 עטנערבעג ,ךעבענ ,טדייל אביקע רעדורב ןייז ואוו ,דנַאל םעד טָא ןגעוו ,ריביס
 ןבעל ַא ןענידּפָא טעװ רענייא .תולרוג ענעדישרַאפ ייווצ ,רעדירב ייווצ .תורצ
 ןענעז'ס זַא ,ןענָאמרעד ךיז םיוק ,םיוק .עטנעָאנ ןוא ענעגייא ןופ טייוו ,ןעינָאפ
 ,טמולח ,טדייל ,טבעל --- רעטייווצ רעד ןוא .טלעוו רעד ףיוא ןדיא ןַארַאפ
 זיא רע .טּפַאשדנַאל רעשיוטיל רעד ןופ חטש ןפיוא ןדיא ןשיוװצ טגניז
 רע ןוא .המשנ רעד ףיוא םערַאװ םיא טרעוו'ס .ענייז ןענעז ייז ןוא רערעייז
 יד ןופ טנעה יד ןופ טעװעטַארעג םיא טָאה סָאװ ,סנ םעד לָאמַאכָאנ טביול
 סָאװ ,סָאד ןעװעג טלָאװ רע יצ ,טסייוו רעוו ,סנ םעד ןָא לייוו ,*סרעּפַאכ ,
 -רסומ רעד ,תונותח עלַא ןופ לדנייש סָאד ,ןחדב רעסיורג רעד ?זיא רע
 ,קלָאפ ץנַאג ַא ןופ רעכַאמ-ןעמַארג ןוא רעגָאז



 ןרעטשנגרָאמ בקעי

 -טיירב ,רעכיוה ַא ,טנַאקירבַאפ-ןקָאז רעד ,רעקשולָאק עלעיש ב
 -רעסַאװ עָאלב ןוא דרָאב רעטזיורקעג-ךעלטיור ַא טימ דיא רעקיציילּפ

 יד טעקּפיּפ רע .קירוצ ןוא ןיהַא רעמיצ ןרעביא םורַא-טייג ,ןגיוא עקיד

 :ןײלַא ךיז וצ יװ טדער ןוא טייז ַא ןיא סיוא לָאמעלַא טייּפש ,עקלויל

 עלעסָאי 'ר ,טייקיניילק ַא ,טייקיניילק ַא .לודג ונל ימ .טשינ זיא טשינ;

 טשינ ןוא טלדיפעג טשינ זיא'ס -- לקנַאי 'ר ,טרעה ריא . . . יקסווָאשזעשזב

 ."ןרָאפעג

 ןוא טוה עמַאס ,לדיא רעגָאמ קיסקואוו-לטימ ַא ,ןרעטשנגרָאמ בקעי

 עלעיש 'ר זַא ,טרַאװעג רע טָאה טייצ עצנַאג יד .שיט םייב טציז ,רענייב

 .הבושת ַא ןבעג םיא לָאז

 *? שיש 'ר ,טגָאזעג סעּפע טָאה ריא,

 רעביאנגעקטנַא קעװַא ךיז טצעז ,שיט םוצ וצ:טייג טנַאקירבַאפ-ןקָאז רעד

 לָאמַאכָאנ טגָאז ןוא ןגיוא עקידרעסַאװ ענייז טימ םיא טכַארטַאב ,ןכדש םעד

 : רעטרעוו יד קידנלייצ ,לוק ַא ףיוא ךיוה

 סָאד רימ ייב זיא הדיחי-תב ןיימ .לקנַאי 'ר ,םינסחי טנייפ בָאה'כ,

 ןַאמנעגנוי םעד םענ'כ .ןדנ ךכו ךכ ביג ךיא זַא ,טגָאזעג בָאה'כ .ּפָאק ןיא גיוא

 יז ןזָאלב סָאװ זיא .שטנעמ ַא רַאפ ןכַאמ םיא ליוו'כ ,קירבַאפ ןיא ךיז וצ

 רעביא טעב ךיא ...ןיא ןרעדעפ ךיז ןקעטש ? סיקסווָאזעשזב יד ,ױזַא ךיז

 ."דובכ רעייא

 זַא .רעקשולָאק עלעיש 'ר ןופ סעכ םעד טיײטשרַאפ ןרעטשנגרָאמ בקעי

 ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא ךודיש םוש ןייק .טכערעג וליפַא רע זיא ,ליוו ןעמ

 ןעײּפש טפרַאדעג רע טלָאװ ךעלטנגייא .רעקיטציא רעד יװ ,רעווש יױזַא

 ןייז .טשינ רָאט רע ,טשינ ןָאק רע רָאנ .השעמ רעצנַאג רעד ףיוא קעלק

 ןףרירוק יז ףרַאד ןעמ ,ןעמעלַא טימ טשינ קרַאטש סנטצעל זיא עטתינולּפ

 ענייז רעדניק יד ןוא טסערפ ןוא ןעיינש טימ ןלַאפעגוצ זיא רעטניוו רעד

 רע ואוו ,הריד רעד ןופ סָאבעלַאב רעד .סעװרָאב ןוא טעקַאנ םורַא-ןעייג

 וצ ביוחמ טשינ רע זיא רעמ זַא ,ןשינערעהוצנָא ןבעגעג םיא טָאה ,טניואוו

 עלעיש ןיא ןוז סיקסווָאזעשזב עלעסָאי ןשיווצ ךודיש רעקיזָאד רעד ,ןטרַאװ
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 -עגניירַא ךס ַא ןיוש טָאה רע .ןעװעטַאר םיא ןָאק הדיחי-תב סרעקשולָאק

 ידכ ,ןטעלגסיוא ,ןכיילגסיוא טוװאורּפעג ,רעהַא ןוא ןיהַא ןגיולפעג ,טעברַא

 ּפָא טוט ,ךרד ַא ףיוא ןיוש טלַאה'ס ןעוו ,דימת רָאנ .ןעמוקדנַאטשוצ לָאז'ס

 םייב ןצנַאגניא טלַאה ,עילַאק טרעוו'ס ןוא לציּפש ַא ,ומש חמי ,ןטש רעד

 ,ןלַאפרעדנַאנַאפ

 -- ,טנַאקירבַאפ םוצ רע טגָאז -- ,עיש 'ר ,טכערעג יאדוװַא טנעז ריא;

 רעכיילג ַא טרָאפ זיא'ס רעבָא ,עקַאט ךיז טזָאלב יקסווָאזעשזב עלעסָאי 'ר

 .ןייגרעביא סרעייא טזָאל ןוא ,עיש 'ר ,ךימ טגלָאפ .םימשה ןמ גוויז ַא -- ךודיש

 ,"ןייז אנקמ ךייא ןלעװ טייל ןוא טָאג ,טוג ןייז טעוו'ס זַא ,ןעז טעוװ ריא

 יד ףיא טקוק ןוא עקפיּפ יד טעקּפיּפ ,טגייוש רעקשולָאק עלעיש 'ר

 .ןענורעצ ןרעװ ןוא רעמיצ ןרעביא ךיז ןעלזיירק סָאװ ,ךיור סנקלָאװ

 ּפַאכ םעשעצרעמ ןגרָאמ זַא -- ,ןרעטשנגרָאמ בקעי טגָאז -- ,סע טסייה;

 טנעז ריא זַא ,ןגָאז םיא לעוװ ןוא יקסווָאזעשזב עלעסָאי וצ רעבירַא ךיז ךיא

 *? העש רעקידלזמ ןוא רעטוג ַא ןיא רעלעט ןכערב ןיוש ןָאק ןעמ ןוא םיכסמ

 ףיוא ךיז טביוה לדרעב םענעריושעג-דנור ןטימ ןכדש רערעגָאמ רעד

 וצ ןייג ךיז טזָאל ןוא ןטלַאּפ םענעבירעגּפָא םעד טלּפענקרַאפ ,טרָא ןייז ןופ

 ,ריט רעד

 ךעלעמַאּפ וצ-טייג ,טרָא ןייז ןופ ףיוא ךיז טביוה רעקשולָאק עלעיש 'ר

 ףיױא טנַאה יד ןיוש טלַאה סָאװ ,ןרעטשנגרָאמ בקעי וצ ,ךיז טלייאעג טשינ

 : ריט רעד ןופ עקמַאילק רעד

 .סיקסווָאזעשזב יד וצ ןײגפױרַא לָאמַאכָאנ ריא טנָאק ןגעווטעניימ ןופ,

 ןקוליס וצ טיירג ןיב ךיא זַא ,לָאמ ןטצעל עמַאס םוצ ייז ריא טלָאז ןגָאז רָאנ

 טשינ ןוא טגָאזעג בָאה ךיא לפיוו ,ליפ ױזַא רָאנ ,הּפוח רעד רַאפ ןדנ םעד

 -- ,טשינ זַא ,טוג זיא ןייז םיכסמ ייז ןלעװ .,ןטסעמנָא ךיז ןסייה ייז לפיוו

 ."טשינ זיא ,טשינ ַא --- ,גנעל רעצנַאג ןייז ןיא סיוא ךיז טיצ עלעיש 'ר

 םימשה ןמ גוויז ַא שוריפב זיא'ס .עיש 'ר ,טכער ןייז ןיוש טעוו'ס;

 ןלעטש םינתוחמ יד ךיז ןגעמ ,םימשה ןמ גוויז ַא זיא'ס ואוו ,טרָאד ןוא

 ."עיש 'ר ,דימת ןטוג ַא .בוט-לזמ ַא ןייז טעװ ,ּפָאק ןפיוא

 ןופ ּפָארַא ךיז רע טרַאש קיטכיזרָאפ .קעװַא טייג ןרעטשנגרָאמ בקעי

 ןוא לעג טקנַאצ ,ןסיורד ןיא טגנעה סָאװ ,לּפמעל-טפַאנ סָאד .ּפערט יד

 ,ּפערט עקישטילג ,עלעקנוט יד ןטכױלַאב וצ חוכב טשינ זיא ןוא קירעיורט

 יד ןיא ןייא ךיז טסע סָאװ ,טלעק ענדונ ,עטכייפ ַא .טיינש ןסיורד ןיא
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 ןייג ךיז טזָאל רע ,טנװָא ןיא טעּפש ןיוש זיא'ס ,םורַא םיא טמענ ,רענייב

 ,טירט עקידנלייא טימ

 סע טעז רע .ןרעוו טשינרָאג ,סיוא טזייו ,ןיוש טעוװ ךודיש םעד ןופ

 םיא טלָאװ טלעג-תונכדש סָאד .טסיזמוא טגײלעגנײרַא ימ ליפ ױזַא .שוחב

 ןענשקע ייז זַא סָאװ ,םיריבג ייב לעוּפ ייג רָאנ .ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש טציא

 .טרָא םנופ רעיומ ַא ןריר רעכיג ןיוש וטסעוו ,ןייא ךיז

 ןענופעג ןיוש טלָאװ ןכדש רעטינעג ַא .קידלוש רע רָאג זיא רשפא ןוא

 ַא .רערעל ַא רָאג רע זיא לכה'ךס ןוא ,סנייז ןריפוצסיוא ױזַא יו ,געוו ַא

 םעד ןופ ןוא ןביירש ןוא ןענעייל ןטסניד ןוא סניכעק טנרעל סָאװ ,שטנעמ

 ךיז ןעמ טּפַאכ ,ךיז טקנירט ןעמ זַא .טגָאזעג סנייטשמ ,הנויח ןייז רע טיצ

 ,םיכודיש ןריפוצכרוד ןעגנולעג םיא זיא לָאמ עכעלטע .יורטש ַא ןיא ןָא

 זיא טרָאק עקיטציא יד .רעטייוו ךיוא ןייג סע טעוו רשפא ,רע טוװאורּפ זיא

 טנָאקעג לסיבַא שטָאכ רע טלָאװ ,םיא טגנולעג'ס ןעוו ,יַא .ןטָארעג טשינ םיא

 ןָאט וצ טָאה ןעמ זַא ,רָאנ .ריזח ַא עבטב עקַאט זיא ריבג ַא !ןעמעטָאּפָא

 טשינ טָאה רעטייוצ רעד סָאװ ,ןגיילרעד רענייא ןיוש טעוװ ,ייווצ טימ

 .ןבעגרעד

 ךיז רע טָאה סָאװ .םעטָא םעד ּפָא-טּפַאכ ,ּפָא עלייוו ַא ךיז טלעטש רע

 ןעוועגסיוא .ןבעגעג טנייה ןיוש רע טָאה "סעיצקעלע עלַא ? סָאװ ,ןלייא וצ ױזַא

 טלַאה ןעמ ױזַא יו ,ןטסניד עטעװערָאהרַאפ ןזיוועג ,ןכיק קילדנעצ ַא ןיא

 ,טגרָאזרַאפ ןיוש רע זיא עשַאק ףיוא רעסַאװ טימ .טנַאה רעד ןיא ענעּפ ַא

 ?עשַאק ףיוא ןעמ טמענ ואוו טציא

 סנרעטמַאל-סַאג יד .ןענורעצ ףכית טרעוו ןוא טיש ןוא טיש יינש רעד

 רעמערַאװ ַא ןיא ןעמונעגניירַא ייז טלָאװ ןעמ ןעוו .םערָא ןוא בירט ןענערב

 .ןעוועג היחמ טושּפ ךיז ייז ןטלָאװ ,ןיירַא בוטש

 ןיכעק יד עמיס .רעטייו ןייג ךיז רע טזָאל ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא

 זַא ןגָאז טקישעג םיא טָאה ,ןַאמדלָאג גילעז רחוס-רוטקַאפונַאמ םעד ןופ

 יד .ווירב ַא ןביירשנָא ריא לָאז רע ,ףרַאד יז .ריא וצ ןעמוקפיורַא לָאז רע

 ןענופעג יוװ ױזַא ןייז ןלעוו סעקיּפָאק ןעצ

 ןכדש רעד ייס .רע טלמרומ -- ?תוכרב קינייו זיא ,תוכאלמ ךס ַא;

 טקעלק'ס זַא ,ליפ ױזַא ןענידרַאפ ,רעביירש-השעמ רעד ייס ,רערעל רעד ייס

 .ךָאו יד ןעמוקוצרעביא ףיוא םיוק ,םיוק

 זַא ,רעכיז ףיוא סע טסייו רע ,רערעל לקנַאי רעד טָא ,טסייוו רע ןוא
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 -הצמ יװ ,טּפַאכעצ ןרעו תוישעמ ענייז .רעביירש-השעמ רעטוג ַא זיא רע
 שדוק תבש, תוישעמ ענייז .האנה סיורג םימ ייז טנעייל ןעמ ןוא ,רעסַאװ
 טעמכ ןעמ טניפעג "םיבצק ינש ןוא םיפתוש ינשמ השעמ, יד ןוא "ןדע-ןג ןיא
 טעשטומ ןוא טניואוו רע ואוו ,שזדָאל ןיא ָאד ייס ,בוטש רעשידיא רעדעי ןיא
 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ייס ,ךיז

 ,ענייש רהעז ןייא ,םיחא 'גמ תואילּפ השעמ, ןייז ךָאנ טסעומש רעװ
 טָאה --- "טייל עסיורג ,רעדירב יירד ןָאפ עטכישעג עכעלרעדנואוו ,עקיטכיוו
 ןיש ןעמ טָאה השעמ עקיזָאד יד .טלעװ רעד רעביא םש ןסיורג ַא רָאג
 -וצרַאפ ךעלעכיב יד ןעמ טָאה לָאמעלַא ןוא .טקורדעגרעביא לָאמ עכעלטע
 טניז ןופ .ןסעגרַאפ ,סיוא טזייוו ,ןעמ טָאה ,רבחמ םעד ,םיא ןיא רָאנ .טרעק
 רעמ ןיוש רע טָאה ,קורד ןטשרע םעד רַאפ לבור רָאּפ יד ןעמוקַאב טָאה רע
 ןוא .ָאטשינ זיא ןגָאלק וצ ךיז ןעמעוו רַאפ ןוא .הטורּפ ןייק ןעזעג טשינ
 .טע -- רשוי

 יגמ השעמ, יד ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,רעטניוו םענעי ךיז טנָאמרעד רע
 טולַאב ףיוא בוטש רעמערָא ןייז ןיא .ןעוועג רעטניוו רערעווש ַא ."םיחא
 בייו סָאד .ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט ןייז ייב יו ,תולד רעד טגיילעצ ךיז טָאה
 ןצרַאה ןפיוא .טעּפמיק רעטצעל רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא
 עקיטעמוא ,עגנַאל ענעי טָא ןיא ןוא .רָאג זיב טעלָאזעגנָא ןעוועג םיא זיא
 סָאװ ,רעדירב יירד יד טימ השעמ יד ןלַאפעגנייא םיא זיא טכענ"רעטניוו
 ןעמַאװצ ייז טימ .ןייז וצ םייקמ הווצמ ַא ןעמונעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי
 ייז טימ ןעמַאזוצ טבעלעגרעביא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה
 זוא .טלעטשעגנגעקטנַא ייז ךיז ןבָאה סָאװ ,תועינמ יד ,ןעגנורעדנַאװ ערעייז
 יז ןופ רעדעי --- ןרָאװעג הלודגל הלוע ןענעז יז ,ןפלָאהעג ייז טָאה טָאג זַא
 ,רע טָאה -- ךיירגינעק ַא טנשריעג ןוא הכלמ-תב ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה
 טָאה רע .טייקמערָא רענעגייא ןייז ןיא ןסעגרַאפ ,רערעל לקנַאי רעמערָא רעד
 ,םיחא 'ג יד ןופ קילג םעד טימ טיירפעג ךיז

 ןייז ןופ טיירפַאב טלָאמעד םיא טָאה השעמ עכעלרעדנואוו עקיזָאד יד
 ןקיווק טסיזמוא טשינ ןוא ,טײקמערָא ןייז ןסעגרַאפ םיא טכַאמעג ,טייקיטעמוא
 ןוא סניכעק יד ,סענעדיא ןוא ןדיא עמערָא יד השעמ רעקיזָאד רעד טימ ךיז
 .טלעוו רעשידיא רעד רָאג ןופ סעכָאלעמלַאב יד ,ןטסניד יד

 עכעלרעדנואוו עלַא ןענעז רשפא -- רערעל לקנַאי טכַארט -- רשפא;
 -מערָא יד ? רעביטש עמערָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג תוישעמ עשיטסַאטנַאפ ןוא
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 עקיברַאפ יד ןופ ןייש ןיא טָאה רעקלעפ עלַא ייב ןוא ןטייצ עלַא ןופ טייק

 ןגעו ןסעגרַאפ ,לייו ַא ףיוא טמעטָאעגּפָא ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדנואוו ןוא

 ."טיונ רענעגייא ריא

 :שידיא ףיוא טצעזעגרעביא תוישעמ עכעלרעדנואוו ךס ַא טָאה ןיילַא רע

 יד, ןוא "ַאנעלעה ענייש יד, ,"לָאּפַאענ ןָאפ ןיסעצנירּפנירוק יד ַאנָאלעגַאמ,

 ,"ַאפעװָאנעג עכמולב ענייש

 ,טלעק יד טשינ רערעל לקנַאי טליפ ,תובשחמ עקיזָאד יד קידנטכַארט

 סָאװ ,ץענ יד טשינ טליפ רע .רענייב יד ןיא ןייא םיא ךיז טסע סָאװ

 וליפַא טקרעמַאב רע .ךיש ענייז ןופ ןליוז ענעבירעגּפָא יד ךרודַא-טכירק

 ףיוא טרַאו ןיכעק יד ואוו זיוה סָאד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןיוש זיא רע זַא ,טשינ

 .וירב ַא ןביירשנָא ריא לָאז רע ידכ ,םיא

 רע זַא ,רע טקרעמַאב ,ןטכַארט ןייז ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןעוו טשרע

 טרעק ןוא ּפָאק םענעגייא ןייז וצ תומולח עלַא סיוא-טלטב רע .ןכָארקרַאפ זיא

 ,קירוצ םוא ךיז

 "דלָאג גילעז רחוס-רוטקַאפונַאמ רעד טניואוו'ס ואוו ,זיוה סָאד זיא טָא

 גנַאגנייא םענדַארַאּפ םעד סיוא טדיימ ,ףיוה ןיא ןיירַא טייג רערעל לקנַאי .ןַאמ

 ,ןיגפיורַא ךיז רע טזָאל ,ךיק רעד וצ ןריפ סָאװ ,ּפערט עטשרעטנוא יד טימ ןוא

 עקידעבעל ,עגולק טימ לבייוו קידווענח:ץרַאװש גנוי ַא ,ענכעק יד עמיס

 .בוט ןבא ןַא טימ יוװ ,םיא טימ ךיז טיירפרעד ,ןגיוא

 ךיא ,לקנַאי 'ר ,ןעמוק טשינ טנייה ןיוש ןלעװ יז זַא ,טניימעג בָאה ךיא;

 טניד סָאװ ,ןַאמ ןיימ וצ ווירב ַא ןביײרשנָא רימ ןלָאז יז קיטיינעג ףיוא ףרַאד

 ,םיא ךיז טסולג סערװענַאמ .ןעמעננייא רע לָאז הנושמ התימ ַא ,ןעינָאפ ייב

 עלעקנָאפ ,םיא ךיז טכוד סערװענַאמ ןָא .סערװענַאמ ,לקנַאי 'ר ,ןרעה יז

 םיא לָאז ךיא זַא ,רימ טביירש לדנעמ ןיימ .לדה לידב ןרעוו רע טעװ ,בנג

 שזַא קעװַא עטָאר ןייז טקיש ןעמ .ךעלברעק רָאּפ ַא ןקישוצ ןעז םשה ןעמל

 "...תונמ-חלש ףיוא תחדק ךעלּפעט ןצכַא ןעינָאפ ןעמ לָאז ןקיש זַא ,ריבמיס ןייק

 סָאװ ,טלעק יד יװ ,ןרעטשנגרָאמ בקעי טליפ ךיק רעמערַאװ רעד ןיא

 ךיז טבייר רע .ּפָא םיא ןופ טערט ,רענייב ענייז ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה

 :ןיכעק רעקידװעדערַאב רעד וצ טגָאז ןוא טנעה ענעריורפרַאפ יד

 טימ רעדעפ ןוא טניט רימ יז ןעגנַאלרעד ןוא ,עמיס ,טוג ױזַא יז ןעייז;

 ."ןַאמ סניא וצ לווירב ַא ןביירשנָא ןיא ךיא לעװ ,ריּפָאּפ עלעגיוב ַא
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 סָאװ ,עטַארעצ רעד רעטנוא ןופ ריּפַאּפ עלעגיוב ַא רעפַא טמענ עמיס

 .שיט ןפיוא רעדעפ ןוא טניט קעװַא טלעטש יז .שיט-ךיק םעד וצ-טקעד

 יצ ,שידיא טסָארּפ ףיוא ,ווירב םעד ןביירש ךיא לָאז יז ןליוו ױזַא יו;

 .רערעל לקנַאי טגערפ -- *? שירעטיװקסָאמ ףיוא

 ףיא טביירש ןעמ זַא ,טגָאז ןעמ .לקנַאי 'ר ,שירעטיװקסָאמ ףיוא,

 ךָאנ ןָאק שידיא ףיוא .וירב םעד ּפָא רעכיג ןעמ טיג ,שירעטיװקסָאמ

 ."ןרעוו ןלַאפרַאפ

 ןוא רעטניט ןיא ענעּפ יד ןייא טקנוט ,קעװַא ךיז טצעז רערעל לקנַאי

 ,ןביירש לָאז רע סָאװ ,ןגָאז םיא לָאז ןיכעק יד עמיס טרַאװ

 ןפיוא סנגיובנלע יד ןָא-טרַאּפש ,םיא רעביאנגעקטנַא ךיז טצעז עמיס

 ,ןביוהוצנָא סָאװ ןופ טכַארט ןוא שיט

 תחנ ןייק זַא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןייז זַא ,לקנַאי 'ר ,םיא יז ןביירש;

 יד ןבעלרעד טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא זַא ,טשינ ךיא בָאה ווירב ענייז ןופ

 םיא זיא'ס זַא ,ייטשרַאפ ךיא זַא ,יז ןביירש יירפ ןייז טעװ רע ןעוו ,טונימ

 ,ריזח ַא ייב ןעניד זַא ,ןייטשרַאפ רע לָאז .ןעינָאפ ןעניד וצ רעטיב גונעג

 טעזרעד ןעמ רעדייא .טייקיניילק ןייק טשינ ךיוא זיא ,ןַאמדלָאג לגילעז יו

 ,"ּפָאק םנופ ןגיוא יד סױרַא טוג ןכירק ,ןדליג רָאּפ יד םיא ייב

 -עמַאּפ ,ךעלעמַאּפ תויתוא יד טלקיצ ןרעטשנגרָאמ בקעי .,ּפָא-טצפיז עמיס

 שיסור ןוא .שיסור ףיוא טביירש רעבָא רע .שידיא ףיוא טדער עמיס .ךעל

 ,טייקיניילק ןייק טשינ ריד זיא

 רעטייוו טריטקיד -- ,לבור רָאּפ ַא ןקיש ךיז טסייה רע סָאװ ,סָאד ןוא;

 ןבעג ןוא ,טשינ רעבָא ךיא בָאה ,טקישעג ןרעג םיא ךיא טלָאװ -- ,עמיס

 טשינ ,ןעמעננייא רע לָאז הנושמ התימ ַא ,סָאבעלַאב ןיימ זיא ,סיורָאפ ףיוא

 בָאה .רעקיטש ךָאנרעד טסייר סָאװ ,קינטנעצָארּפ ַא וצ ןייג ןדייס ,ןלעב ןייק

 סָאװ ,טלעג עטצעל סָאד זַא ,ווירב ןקידרעירפ ןיא ןבירשעג ןיוש םיא ךיא

 ךיא ןוא ,טנעצָארּפ ףיוא ןעמונעג עקַאט ךיא בָאה ,טקישעג םיא בָאה ךיא

 "גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןלָאצסיױא טשינ ךיז ןָאק

 ּפערט יד .טירט ערעווש ןעמ טרעה ןסיורד ןיא .,ךיז טכַארטרַאפ עמיס

 ,ןצכערק

 שטנעמ רעקידהנושמ ,רעכיוה ַא ןײרַא טמוק סע ןוא ךיז טנפע ריט יד

 ןָאטעגנָא זיא רע .ןגיוא ענרעבלעק עסיורג ןוא דרָאב רעטַאװענוטלָאק ַא טימ

 ,סעטַאמש עקידורב ןיא



 75 } ןטפירש עטלמַאזעג

 :טנעה יד טימ שטַאּפ ַא טיג ןיכעק יד עמיס

 לצָאק'ס .עטכַאלּפ החמש ,ןענירד עקצימ ןיא .טסַאג ַא ריד וטסָאט;

 "?ןגָארטעגנָא ךיד טָאה חור ַא רַאפ סָאװ ! טמוק

 ןלָאצַאב לָאז גילעז 'ר ,ןעמוקעג ןיב ךיא .עמיס ,גָאטשרענָאד זיא טנייה,

 טשינ רימ גילעז 'ר ביוא .רעסַאװ ןגָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,ךָאו רעד רַאפ

 טעװ עטכַאלּפ החמש ןוא ,ןגָאלש ,ןטלעש ,ןעיירש טעוװ בייוו ןיימ ,ןלָאצַאב

 ,"תבש ףיוא ןבָאה טשינ

 סָאבעלַאב רעד זיא טציא .החמש ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ןעמוק טסעוו,

 סָאװ ,טסרעה ,ענעביז רַאפ ירפ רעד ןיא ןגרָאמ םוק .םייה רעד ןיא ָאטשינ

 "? החמש ,ריד טגָאז ןעמ

 .ּפָאק םענעסקָאװַאב-טכידעג םעד טנעה עדייב טימ ךיז טצַארק החמש

 רימ .ןעמוק ןגרָאמ ךיא .ןגרָאמ טסגָאז רימ וד דימת .,ןגרָאמ ,ןגרָאמ,

 ."טכעלש רעייז ,טכעלש ןייז ,טלעג ןביג טשינ

 ,ןגרָאמ ךיא גָאז ,ןגרָאמ טגָאז סָאבעלַאב רעד .המהב ,ןגרָאמ גָאז ךיא;

 ,"ווירב ַא טביירש ןעמ זַא .ךָאד טסעז ,החמש ,ייג ןיוש ייג

 רע טָאה ואו .ןױשרַאּפ םענדָאמ םעד טכַארטַאב ןרעטשנגרָאמ בקעי

 ןעוועג טשינ זיא'ס ,ןיינ ! ַאהַא ? םינּפ סָאד ,טלַאטשעג יד ?לָאמַא ןעזעג םיא

 ןעוועג זיא ,לקנַאי ,רע ןעוו ,ךָאנ לָאמצנעד .םיא וצ רעכעלנע ןַא רָאנ ,רע

 ,יאבג סניבר םעד ,רעכיז ףיוא ןיוש רע טסייוו טציא .דיסח רעדנַאסקעלַא ןַא

 עלערעב 'ר ,יאבג רעדנַאסקעלַא םעד טנָאמרעד םיא טָאה עטכַאלּפ החמש

 .יָאוװָאדָארָאג

 רעד ,ןכדש רעד רעביירשיווירב רעד ,רערעל רעד ,ןרעטשנגרָאמ בקעי ןוא

 טעזרעד ןוא לייוו ַא ףיוא ןגיוא יד וצ-טכַאמ ,רעביירש-השעמ רעד ןוא ןחדב

 ןיא טציז ,רעגערט-רעסַאװ רעד ,עטכַאלּפ החמש םלוג רעד .גנואעז ענדָאמ ַא

 ,טציז רע ואוו ,ןָא-ןביוא םוצ ךיז ןּפוטש םידיסח .שיט טעװַארּפ ,למיירטש ַא

 ."יבר, םיא ןפור ייז ןוא

 -- "ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש זיא םלוג רעד .רעטייוו יז ןביירש ,לקנַאי 'ר ,ונ;

 .ןיכעק יד עמיס טגָאז

 -קעװַא זיא החמש ןעוו ,טרעהעג טשינ וליפַא טָאה ןרעטשנגרָאמ בקעי

 .םולח ַא ןופ יו ,ףיוא םיא טקעװ לוק סעמיס .ןעגנַאגעג

 "?ןעגנַאגעגקעװַא זיא יבר רעד ? רעװ;

 ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא עטכַאלּפ החמש ?לקנַאי 'ר ,יבר ַארַאפ סָאװ;
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 ןרעטשנגרָאמ בקעי טגָאז -- "עמיס ,עטכַאלּפ החמש עקַאט ןיימ ךיא;

 ,לוק ןפיוא ךיז טכַאלעצ ןוא

 רעו .טביירש רערעל לקנַאי ןוא ווירב םעד רעטייו טריטקיד עמיס

 סָאװ ,קילג ַא .טקידנעעג טשינ לָאמנייק ווירב רעד ךיז טלָאװ רשפא ,טסייוו

 ,טקידנעעג ךיז טָאה ריּפַאּפ סָאד

 בקעי ןוא סעקיּפָאק ןעצ החרט רעד רַאפ םיא טלָאצַאב ןיכעק יד עמיס

 ,ןײגמײהַא ךיז טזָאל ןרעטשנגרָאמ

 עיינ ַא טציא טָאה רע .טלעק יד טשינ טליפ .רָאג זיב ךעליירפ זיא רע

 םלוע רעד .יבר ַא טרעו עטכַאלּפ החמש יו .רָאג זיב עכעליירפ ַא .השעמ

 ןייצ יד טימ ןצירק ןלעװ םידיסח יד ןוא ןכַאל טעװ



 ריפַאש ךריב

 ַא טימ ,רעניאַארקוא רעקיצײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ,רָארוקָארּפ רע

 .עדער ןייז ןקידנערַאפ םייב טלַאה ,קרַאק ןטיור ַא ןוא עבמָאג רעטלָאגעג

 סבעװניּפש יו ,רעסעמ ַא יװ ,קידנדיינש ןוא ףרַאש זיא סנייז טרָאװ סעדעי

 רעלשימעשּפ ןגנוי םעד ,רעקידייטרַאפ םנופ ןטנעמוגרַא יד רע טזָאלבעצ

 ,טפול סוקרַאמ ר"ד טַאקָאװדַא

 ןעמ .ןזיװַאב זיא ריפַאש ךריב ןטקידלושַאב םעד ןופ ןכערברַאפ סָאד

 ךיז טימַאב סָאװ ,רעקידייטרַאפ םנופ גנוגנערטשנָא יד ןייטשרַאפ טוג ןָאק

 ,ןילַא רעקידייטרַאפ רעד ,רע רעבָא .ןדנעטשמוא עקידנרעדלימ ןעניפעג וצ

 רעד ןגעק ןכערברַאפ ַא ןעגנַאגַאב זיא רעטקידלושַאב רעד זַא ,הדומ ךָאד זיא

 -וצסורַא ןפורַאב ןענעז ,רעטכיר ענעריואוושעג ןרעה יד ,ייז .טייקכעלטיז

 ןופ רערעל ַא קידנעייז ,טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןגעקטנַא לייטרוא רעייז ןגָארט

 ,יורטוצ םעד טימ טכיורבסימ ,רעזייה עכעלרעגריב עטוג ןיא שיזיוצנַארפ

 סָאד ,סנירעליש ענייז טוװאורּפעג טָאה רע ,ןזיועגסױרַא םיא טָאה ןעמ סָאװ

 וצ ייז טָאטשנָא .רשיה-ךרד םנופ ןריפוצּפָארַא ,ךעלדיימ עקירָאירעדנימ בור

 ךרוד ןרָאװעג רָאלק זיא סע יו ,רע טָאה ,ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד ןענרעל

 יג ןיליירפ רעד ןופ לַאפ םעד ןיא ןוא .ןריפרַאפ ייז טװאורּפעג ,תודע יד

 .ןקיטלַאװגרַאפ לדיימ סָאד טוװאורּפעג וליפַא

 ןרעה יד ןפרַאד טייקכעלטיז רעד ןגעק סנכערברַאפ ערעווש ענױזַא רַאפ

 ןרעה עבושח יד ןופ לייטרוא רעד ,לייטרוא רעייז ןגָארטסױרַא רעטכיר

 רעד ףיוא ןלַאפעג זיא סָאװ ,קעלפ-דנַאש םעד ןשיװּפָא ףרַאד ענעריואוושעג

 -לושַאב םעד יו ,שטנעמ ןכעלרעפעג ַאזַא ןרילָאזיא ףרַאד ןוא טָאטש רעצנַאג

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ,ןטקיד

 -ליב טימ שטנעמ ַא ,טגָאז ןעמ יו ,זיא רעטקידלושַאב רעד סָאװ ,סָאד

 "רַאפ ךָאנ םיא טכַאמ ,טעָאּפ לקיטש ַא ןיילַא ןוא ןכַארּפש ןופ רענעק ַא ,גנוד

 ךעלרעפעג ןוא ךעלדנעש ןענעז סָאװ ,םישעמ ענייז רַאפ רעכעלטרָאװטנַא

 ,רָאג זיב

 םעד ןגָארטסױרַא ןפרַאד רעטכיר ענעריואושעג ןרעה עבושח יד

 ןָאטטנכייצ ץעזעג סָאד סָאװ ,ףָארטש עטסכעה יד ןענעקרענָא ,קסּפ ןטספרַאש
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 יז ןלעװ ,לייטרוא ןגנערטש ַא קידנגָארטסױרַא .סנכערברַאפ עכלעזַא רַאפ

 רעד ןופ שטנעמ ןכעלרעפעג  ַאזַא ןרילָאזיא ןוא ןפָארטשַאב רָאנ טשינ

 רַאפ גנונערָאװ ַא ןייז קיטייצנייא טעוו לייטרוא רעייז רָאנ ,טפַאשלעזעג

 .ןגעוו עשירעכערברַאפ עקיזָאד יד ףיוא ןייג ןוואורּפ ךיז ןלעװ סָאװ ,ערעדנַא

 ענעקָארשעגרעביא עקיטסגנַא טימ טקוק ריפַאש ךריב רעטקידלושַאב רעד

 טרענוד ןוא טדער סָאװ ,קרַאק ןטיור םעד טימ שטנעמ ןכיוה םעד ףיוא ןגיוא

 ,קידנעטש ףיוא ןרעטעמשעצ ,ןטכינרַאפ םיא ליוו .םיא ןגעק

 ןייז ףיוא קעװַא ךיז טצעז רע .עדער ןייז טקידנערַאפ רָארוקָארּפ רעד

 ַא ,סייוש םעד קרַאק ןטיר םעד ןופ ּפָא רע טשיוו עלעכיט ַא טימ .,טרָא

 יד ףיױא טכַאמעג טָאה עדער ןייז סָאװ ,קורדנייא םעד טימ רענעדירפוצ

 ,רעטכיר ענעריואוושעג

 ַא טימ קישטנַאמרעגנוי רעקיסקואוו-לטימ ,רערעגָאמ ַא ,ריפַאש ךריב

 ןיוש ךיז טלַאה סעצָארּפ רעד .טגערעגפיוא ןוא ךיילב זיא ,לדרעב ןריושעג

 טַאקָאװדַא רעגנוי רעד ,רעקידייטרַאפ ןייז ןדער טעװ לָאמַאכָאנ ,ןקידנע םייב

 ןרָאי ןוא ןרָאי .לייטרוא רעד ןעמוק טעוװ ךָאנרעד ןוא ,טפול סוקרַאמ ר"ד

 ,סָאװרַאפ ןוא לפיוו טסייו רעוו .,הסיפת

 טנעמיטנעס םוצ טדער רע .לגניצ ןפילשעג ַא טָאה רעקידייטרַאפ רעד

 ,סָאד טשינ ץלַא סָאד ןיא ,ןגָאז טשינ לָאז רע סָאװ רָאנ ,רעטכיר יד ןופ

 ,טקידייטרַאפ ןיילַא ךיז טלָאװ רע ןעוו ,טגָאזעג טלָאװ ,ריּפַאש ךריב ,רע סָאװ

 רעטכיר ענעריואוושעג יד ןופ רעמינּפ יד .ענשוד זיא לַאז-סטכירעג ןיא

 ,ריפַאש ךריב ,רע .ױזַא רָאנ םיא ךיז טכוד רשפא .טגנערטשעגנָא ןענעז

 ןטימ רעד טָא .ןטכַארט ייז סָאװ ,רעטכיזעג ערעייז ןופ ןזעלּפָארַא טוואורּפ

 םיא טעװ ,עקלוילערוק ערטעּפ קינריזח רעד ,םינּפ ןטעפ ,םענעמואוושעצ

 ,עגנַאל סָאד ,ץעינָאג יעשזדנַא רעריזירפ רעד ןוא ,ןטּפשמרַאפ ןפלעה רעכיז

 רע .טייז ןייז ףיוא טשינ רעכיז זיא ,ןעמערב עסייוו יד טימ לשטנעמ ערַאד

 שממ םיא טוט'ס זַא ,רָאלק ױזַא סע טליפ .םינּפ ןייז ןופ ּפָארַא סע טנעייל

 ,ץרַאה סָאד ייוו

 ןופ גנוקריוו יד ןכַאװשּפָא טװאורּפ ,טדער ןוא טדער רעקידייטרַאפ רעד

 ,רעטכיר יד ןופ ליפעג םוצ טרילעּפַא רע .עדער עטצעל סרָארוקָארּפ םעד

 ,המשנ ןוא רוטלוק טימ שטנעמ ַא .ןטקידלושַאב םעד ןופ תולעמ יד טרעדליש

 ,רעקידייטרַאפ רעד ,ךיז טעב רע ,ןכַארּפש ריפ ןיא טביירש סָאװ ,טעָאּפ ַא

 ילושַאב רעד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ןלָאז ,רעטכיר ענעריואוושעג יד ,ייז זַא
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 ןכערבעצ םיא טעוװ לייטרוא רערעווש ַא זַא ,שטנעמ רעלופטרעוו ַא זיא רעטקיד

 גנונערָאװ ַא יא ,ףָארטש ַא יא ןייז טעוו לייטרוא רעדלימ ַא ןוא ,קיביײא ףיוא

 .ןרזחרעביא טשינ רעמ ךיז לָאז רעלעפ רענעגנַאגַאב רעד ידכ ,אבהל ףיוא

 רעטרעוו יד יװ ,טעז ריפַאש ךריב .טדער ןוא טדער רעקידייטרַאפ רעד

 רעטרעוו .ןטייווצ ןכָאנ סנייא ,עקיסילפ ,עטַאלג ,ןּפיל יד ןופ ּפָארַא םיא ןצנַאט

 טלָאװ ןעמ סָאװ ,סָאד טשינ זיא'ס רעבָא .רעטוּפ יו ךייוו ןוא קינָאה יו סיז

 רעגייטש ַא טָא ,שרעדנַא ,ןעמ טלָאװ טפרַאדעג ,ןגָאז טפרַאדעג ךעלטנגייא

 ; יוזַא

 זַא .ייא ןזָאלבעגסױא ןַא ןופ טרעװ יד טָאה גנוקידלושַאב עצַאג יד

 ,ריפַאש ךריב ,רע .סיוא טשינ ךיז טזָאל'ס ןוא ןָא טשינרָאג ךיז טביוה'ס

 ַא רָאנ ,טעָאּפ לקיטש ןייק טשינ לכ םדוק זיא ,שיזיוצנַארפ ןופ רערעל רעד

 ךעלדניפמע רע זיא טעָאּפ רעדעי יו .לסילש רעד טגיל ָאד ןוא .טעָאּפ רעצנַאג

 ערטעּפ קינריזח רעד ,רעטכיר רענעריואוושעג רעד וליּפַא סָאװ ,טייקנייש ףיוא

 ַא ךָאנ טסעומש רע .קיטליגכיילג ןייז טשינ ריא וצ ןָאק ,עקלוילערוק

 ,גָאגַאדעּפ רעד ,רערעל רעד טשינ .קוליח רעצנַאג רעד זיא ָאד ןוא ? רעטכיד

 סָאד ןוא .טעָאּפ רעד רָאנ ,ןירעליש רענעי רעדָא רעד ןָאטעג שוק ַא טָאה

 ןופרעד ןבָאה סעמַאמ עשירעטסיה יד סָאװ ,סָאד ןוא .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא

 רעד סָאװ ,סָאד ןוא .עירעטסיה רעייז קידלוש זיא ןירעד ,סעמיצ ַא טכַאמעג

 ףיורעד זיא --- ןכערברַאפ-טייקכעלטיז ַא טכַאמעג ןופרעד טָאה רָארוקָארּפ

 םעד רָאנ ,טעָאּפ םעד ןייטשרַאפ וצ טשינ ידכ ,רָארוקָארּפ ַא ךָאד רע זיא

 .ףַארגַארַאּפ

 וליפַא ןיוש טרעה ריפַאש ךריב .ץלַא ךָאנ טדער רעקידייטרַאפ רעד

 ןעו ,טגָאזעג טלָאװ רע סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארט רע .טדער רע סָאװ ,טשינ

 ,רעקידייטרַאפ רענעגייא ןייז ןעוועג טלָאװ ןײלַא רע

 עשוריפב ַא זיא'ס .גנוקיטלַאװגרַאפ רעד טימ השעמ יד ,רעגייטש ַא טָא

 קידווענח ןוא ןייש .ןירעליש ַא ענייז עקַאט זיא .ג ןיליירפ סָאד .השעמ-אבב

 ענייז ןעגנוזעג ןוא טנעיילעג טפָא ריא רַאפ טָאה רע .שיטעקָאק קרַאטש ןוא

 טסַאפרַאפ וליפַא רע טָאה ריא דובכל .שידיא ןוא שיליוּפ ,שטייד ןיא רעדיל

 יז זַא ,גנידַאב ןטימ טנעיילעג ריא סע טָאה רע .ןכַארּפש ריפ ןיא דיל ַא

 סָאד זיא ,סייוו ייג ,ןעגנַאגעגנייא ףיורעד זיא יז .שוק ַא ןבעג ןזָאל ךיז טעוו

 ןעמוקנָא רָאג טעוו ףיורעד ןוא .לַאפנָא ןשירעטסיה ַא ןעמוקַאב טעװ .ג ןיליירפ
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 ַא ןופ עדנעגעל יד ןרעװ ןריובעג טעוו'ס ןוא ,ַאמַאמ םַאדַאמ עבושח יד
 . . . גנוקיטלַאוגרַאפ

 טוװאורּפ ,רעטכיר יד ןופ רעמינּפ יד לָאמַאכָאנ טכַארטַאב ריפַאש ךריב
 .רעקידיײטרַאפ םנופ השרד עטכייל יד קידנרעה ,ןטכַארט ייז סָאװ ,ןייגרעד
 םענעריואוושעג םייב יװ ,רָאנ טעז רע .ןייז ספות טשינרָאג ןָאק רע רָאנ
 -יזירפ םייב .ןגיוא יד ךיז ןּפעלק ,עקלוילערוק ערטעּפ קינריזח םעד ,רעטכיר
 -עוורענ רַאפ אמתסמ .ּפיל עטשרעטנוא יד טרעטיצ ץעינָאג יעשזדנַא רער
 ןעמ .ןקידנע ךיז לָאז סעצָארּפ רעד ןלעב ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ רע .טעטיז
 ַא ןענָאק רָאנ לָאז ןילַא רע ןוא הסיפת ןיא ןריפּפָא ןטּפשמרַאפ םעד לָאז
 -ןליּפש רעוװ ,טייצ יד ןעלצנערטעצ ייז יצ ,ןטעברַא ןלעזעג ענייז יצ ,ןָאט קוק
 ,ענילָאדנַאמ ַא ףיוא רעוװ ןוא עבמירד ַא ףיוא קיד

 טלעטש עקלוילערוק ערטעּפ רעטכיר םענעריואוושעג םנופ ךילּפ ןפיוא
 ןיא םיא ייב .טלמירד רע .טשינ טליפ קינריזח רעד ,גילפ ַא קעװַא ךיז
 ןסייה ןיא טערַאּפ ןעמ ןכלעוו ,ריזח רעסיורג ,רעטעפ ַא סעשטיווק למירד
 !קיזומ עכעלטעג ַארַא'ס .טלכיימש קינריזח רעד .ּפערקָא

 ןצנַאג םעד טרעדנַאװעגכרוד ןיוש טָאה יז .רעקידהּפצוח טרעוו גילפ יד
 סרעטכיר םעד ףיוא ךיז יז טלעטש טָא .ןרעטש ןפיוא ןיוש טכירק ,ךילּפ
 ,זָאנ רעקישטַאלּפ

 ץופ ףיוא ךיז טּפַאכ עקלוילערוק ערטעּפ רעטכיר רענעריואוושעג רעד
 ןשיװצ טלקנוט לדנקלָאװ ַא .זייב זיא רע .גילפ יד ּפָא טביירט ,למירד ןייז
 ,ריפַאש ךריב טכַארט --- ּפָאק ןיימ וצ ןייגסיוא ןיוש טעוו'ס .ןעמערב ענייז

 טכַארט --- ? רועיש רעד זיא לפיוו ,ץלַא ךָאנ טדער רעקידייטרַאפ רעד
 ףכית : ךיז ייב טסילשַאב רע ןוא ןקידנע ןיוש רע טעוװ ןעוו -- ,ריפַאש ךריב
 ,ףרַאד רע סָאװ סָאד ןגָאז ןוא ןלעטשפיוא ךיז רע טעװ ,רעקידייטרַאפ ןכָאנ
 רָאנ ,העש ןביז ףיוא השרד ןייק טשינ .קיטרַאפ ןיוש םיא ייב זיא עדער יד
 ,ןרעלקפיוא ,ןכַאמ רָאלק ןלעוװ סָאװ ,רעטרעוו .ךַאז רעד וצ רעטרעוו רָאּפ ַא
 ,רעטײרפַאב ַא סױרַא טעװ רע ןוא ,ןינע םעד ןשטייטסיוא

 רעטרעװ יד סיוא ןיוש ןעייג רעקידייטרַאפ םעד .ךעלדנע ,ךעלדנע
 ןייז ףיא קעװַא ךיז רע טצעז רעטרעטַאמרַאפ ַא .םענייאניא םעטָא ןטימ
 .טעכעד רע סָאװ ,םיוק .טרָא

 סעּפע רע ףרַאד טציא זַא ,טליפ רע ,ףיוא ךיז טלעטש ריפַאש ךריב
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 םעד ןגעוו ןטַארַאב ךיז ןײגקעװַא ןלעו רעטכיר יד רעדייא ,טציא ,ןגָאז

 ,ןלַאפרַאפ ץלַא זיא טשינ זַא ,טונימ יד ןעמוקעג זיא טציא ,לייטרוא

 טַאקָאװדַא רעד תעשב ,טכַארטעג טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא ,ענדָאמ רָאנ

 רע ןָאק טרָאװ ןייא ןייק .ּפָאק ןופ ןגױלפעגסױרַא םיא זיא ,טדערעג טָאה

 טשינ רעמָאט ? ןייז טעוו סָאװ .םיא טגָאלשַאב סייווש ַא .ןענָאמרעד טשינ ךיז

 ,ןלַאפרַאפ זיא ,טציא

 רעטרעוו רָאּפ ַא ןדער וצ ןָא רע טביוה עמיטש רעקידנרעטיצ ַא טימ

 רעד ןיא ,טציא ?ןעמונעג םיא וצ טציא ךיז ייז ןבָאה ןענַאװ ןופ .עטכירעגמוא

 : רענייז העש-לרוג רעקיזָאד

 ,רעטכיר ןרעה עניימ

 ,רעטכיד ןייא ןיב ךיא

 ,רעטכינרַאפ עניימ טכינ יז דניז

 .טלמוטעצ ןצנַאגניא זיא רע .טרָא ןייז ףיוא קעװַא טלַאפ ,ךיז טלקַאװ רע

 ,לַאז.סטכירעג םנופ ןײגסױרַא רעטכיר יד רע טעז םולח ןיא יו

 וצ טדער ,וצ םיא וצ טייג ,טפול ר"ד רעגנוי רעד ,רעקידייטרַאפ רעד

 רעקיזָאד רעד זַא ,רָאנ טליפ רע .טשינ רע טייטשרַאפ ,סָאװ .סעּפע םיא

 ןרָאװעג טגָאזעג רעטכיר יד ףיוא יאוולה .טוג סע טניימ שטנעמ רעגנוי

 ,"טוג ןייז ךָאנ דריו סע ,ריפַאש רעה ,טומ רונ,

 טגערפ ,טמיוזעג ךיז ןבָאה ייז ליפיוו .לַאז ןיא קירוצ ןעמוק רעטכיר יד

 ךריב רעטקידלושַאב רעד ,ףיוא ךיז ןלעטש עקידנזעונָא עלַא .םרחב םיא

 ,סיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה ריפַאש

 גנידצלַא ליוו רע ,רעטרעוו ענעסירעגּפָא ךיז ןגָארטרעד ריפַאש ךריב וצ

 :זיולב טרעה ןוא ןייטשרַאפ

 ...לשימעשּפ רעגריב . ,.ריּפַאש ךריב ...ענעריואוושעג ןופ טכירעג;

 ,"הסיפת רָאי ףניפ ...טייקכעלטיז ןגעק ןכערברַאפ

 ןגעװּפָא טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,טנַאה רעד טימ גנוגעווַאב ַא טכַאמ רע

 ,עקימורַא עלַא ןופ רעטכיזעג יד ןעלדניווש ענייז ןגיוא יד רַאפ .קסּפ םעד

 .סיוא ךיז ןשעל ,ךיז ןשעל ןוא ,דָאהַארַאק ַא ןצנַאט

 טייר עקלוילערוק ערטעּפ רעטכיר רענעריואוושעג רעד יװ ,ךָאנ טעז רע

 ,רעטכיר רענעריואוושעג רעד טפיול םיא רעטניה .ריזח ןטעפ ַא ףיוא םייהַא

 יד .טנַאה ןיא רעסעמריזַאר ןפָא ןַא טימ ץעינָאג יעשזדנַא רעריזירפ רעד
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 ,דליב םנופ טייקיטכיל יד ףיוא לייו ַא ףיוא ךָאנ טלַאה ריזח םנופ עזָאר

 ,ןשָאלרַאפ ךיוא סָאד טרעוו ךָאנרעד ןוא

 םעד ןלעפַאב רעטכעוו-הסיפת ייווצ .סיוא ךיז טקידייל לַאז-טכירעג רעד

 ,ןײרַא אידג-דח ןיא ןייג וצ טייצ ,ןריר ךיז לָאז רע זַא ,ןטּפשמרַאפ

 ,םיא ךיז טכוד'ס .סיפ יד טגעװַאב רע סָאװ ,םיוק .טייג ריפַאש ךריב

 ,םולח רעזייב ַא זיא ץלַא זַא

 רעשיטָאטש רעד ןיא ןסַאג עקיטייז ךרוד םיא ןריפ רעטכעוו-הסיפת יד

 ףיוא .טכַאנרַאפ-רעמוז רענייש ַא זיא סע .טלקנוט טנוװָא רעד .ןיירַא הסיפת

 -- רעטייווצ רעד ,סטכער ןופ טייג רעטכעוו ןייא ,לגייפ ןרעשטיווצ רעכעד יד

 ,טימ רעד ןיא ,ריפַאש ךריב ,רע ןוא .סקניל

 רעביא ךָאנ טָאה טנװָא רעד .רעדניק ךיז ןליּפש ץַאלּפ ןעיירפ ַא ףיוא

 .זױה-רעמַאק-רעמַאק ןיא ךיז ןליּפש ייז ,הטילש ןייק טשינ ליּפש רעייז

 ןרעשטיווצ סָאד .ךעלדנקלָאװ עניילק ךיז ןפיש למיה ןקיטכַאנרַאפ ןרעביא

 יו ,קידקיטייו ױזַא טקנוּפ ,.רעקידקיטייו ןוא רעסיז טרעוו לגייפ יד ןופ

 ,ךעלדנקלָאװ יד ןופ ךיז ןפיש סָאד ןוא רעדניק יד ןופ ליּפש סָאד

 ריפַאש ךריב ךיז טנָאמרעד רעטכעוו-הסיפת ייווצ יד ןשיווצ קידנעייג

 ןפָארטס ענעסירעגּפָא ,לָאמַא טעה ,טעה ךָאנ ןבירשעג ,דיל ַא םענייז ןיא

 ייז ,לגייפ עקיטכַאנרַאפ יו ,ןעילפ וצ םיא וצ ןעמוק "ייוומייה , דיל ןייז ןופ

  ןּפיל ענייז ןופ ּפָארַא ןעגניז

 ,ן'היצ ךעלערַאמכ יד ,ןטרָאד יוא ,ןטרָאד ,יוא

 ,ן'הילפ עלעגייפ ַא ךיוה ץנַאג ךיא עז טרָאד

 ,טייוו ץנַאג לּפענ ןיא ןפָאלש ךעלעגרעב יד

 ,טיירש רע ןוא ןײלַא טרָאד טילפ רע לגיופ רעד

 ,טוג ױזַא ייז ָא ,סעביל עלעגייפ ,ָא

 ,טונימ ַא ףיוא ךעלעגילפ יד רימ ייל ןוא

 ,גרַאב םעד ןוא דלַאװ םעד ,רעסַאװ םעד רעביא רָאנ

 .קרַאטש רימ ךיז טקנעב'ס ואוו ,ןיהַא יוא ,ןיהַא

 ,טניירפ ןוא רעדירב ,טרָאד רעטומ ןוא רעטָאפ בָאה'כ

 ,טנייש ייז ףיוא קילג'ס ביוא ,ןסיוו רימ ךיז טליװ סע
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 ,ייז ךיוא ,הלילח ,לּפענ ןיא ןענעז יצ

 ,ייוו יוא ,ָאד רימ יו ,לקנוט זיא לזמ סָאד

 .ןרערט ןעשטשילב ןגיוא ענייז ןיא .ןוגינ ַא טימ רעטרעוו יד טמורב רע

 עז טשינ ןלָאז רעטכעוו יד ידכ ,ןרערט יד טלעטשרַאפ טנוװָא רעד

 רעד ןוא טירט רָאּפ ַא ךָאנ טֶָא .הסיפת רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד ייז

 ,רָאי ףניפ עצנַאג ףיוא ןכַאמרַאפ םיא רעטניה ךיז טצוװ רעיוט-הסיפת רערעווש

 זיא לרעטסנעפ ןטעװעטַארקרַאפ ןרעטניה .לעצ-הסיפת ןיא רע זיא טָא

 ,ןלַאגיטכַאנ ןוא ןרעטש טימ טכענ-רעמוז ענייש ענעי ןופ ענייא .טכַאנ ןיוש

 םנופ טירט יד רָאנ ןעמ טרעה ,לרעמעק-הסיפת ןגנע םעד טָא ןיא ,ָאד רעבָא

 םענעגיוצרַאפ-סבעװניּפש טימ ,םעניילק ןכרוד ןוא .,ןסיורד ןיא רעסילש

 .ןרעטש ןייק ןופ ןמיס ןייק טשינ ןעמ טעז ,לרעטסנעפ

 יד יו ,טליפ ןוא ריפַאש טלמרומ -- "ןרעטש ַא רַאפ ךיירגיניק ַא;

 םינּפ סָאד טלַאהַאב ,ערַאנ רעד ףיוא קעװַא ךיז טצעז רע .םיא ןגרַאװ ןרערט

 ,גנַאל ןוא ליטש טנייוו ןוא טנעה יד ןיא

 ,ןבעל ןכרוד ןעגנַאגעג טציא זיב רע זיא ,רעקידנליּפש ַא ,רעקיניזטכייל ַא

 טָא זַא ,םימוהת ןרעיול'ס זַא ,ןרַאפעג טָאה ןבעל סָאד זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 רענייק ןוא טנרָאװעג טשינ םיא טָאה רענייק .טנורגּפָא ןַא רַאפ רע טייטש

 רעוו ןוא ןטסיירט םיא טצװ רעוו ?ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ .טיהעג טשינ

 ?ןריפסיורַא

 רעד ןיא ץעגרע טלבַארג לזיימ ַא ,ןסילפ ןוא ןסילפ ענייז ןרערט יד

 ,ןברַאטש םוצ קיטעמוא םיא זיא'ס ,רעטסניפ

 רעקידרעמוז רעסיורג ַא ךעלדנע טרעטיצ לרעטסנעפ-הסיפת םעניילק ןיא

 טלקניפ טציא .ןַאמ-הרבח רעקידנענייש רעד ,טעוויברעד ךיז טָאה רע .ןרעטש

 .סעטַארק יד ךרוד רע

 רע .טנעה יד טימ םינּפ סָאד טקעדרַאפ ץלַא ךָאנ טציז ריפַאש ךריב

 .רעטסנעפ ןכרוד סורג ןקידנרירעמיש םעד טשינ טעז ןוא טייהרעליטש טעּפילכ

 ןױש רע טָאה ןרערט עלַא ,ןצרַאה ןפיוא גנירג םיא טרעוװ לָאמַאטימ

 ,טימעג סָאד קיטכיל םיא טרעוו סע ןוא .טנייוועגסיוא

 "הסיפת ןטעװעטַארקרַאפ םוצ טעוויברעד ךיז טָאה ןרעטש רעד יו טקנופ

 --- גנולפייווצרַאפ ןוא רעצ ןייז וצ טעוויברעד ךיז טָאה ױזַא טקנוּפ ,לרעטסנעפ
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 ןיא טעָאּפ םוצ ןייש ןטלעז טמוק סָאװ ,טסיירט עסיורג ענעי ,טסיירט יד

 :דיל ַא ןופ טלַאטשעג רעד

 ,חומ םעד טשינ ריד ןקירט ,ךַא

 ,טגיובעג ףיט ָאז טשינ ייז

 ,ךיוה טרָאד טָאג ןייא טניואוו סע

 ,טגעוו ןדייל ענייד סָאװ

 ,טגעוו ןדייל ענייד סָאװ

 ןןרעטש רעביא רעטָאפ ןייא

 ,טלייה ןדנואוו ענייד סָאװ

 ןרערט יד ןוא ןצפיז יד

 ,טלייצ תונמחר סיורג טימ

 ,טלייצ תונמחר סיורג טימ

 יד ףיוא םיא רַאפ טייטש רעקיטכיל ץלַא .ףָארטס ךָאנ ףָארטס ןוא

 ןעמוק דלַאב טעװ ףליה יד ,ןריולרַאפ גנידצלַא טסָאה וד ביוא --- טסיירט

 רעד ,דרע רעד ףיוא םענייק ,רעטומ ןייק ןוא רעטָאפ ןייק טשינ טסָאה

 .סנקלָאװ יד רעביא ןַארַאפ זיא רעטסיירט

 ,רעטנוא טשינ ףיש ןייד טייג ךָאנ

 ,ןלַאװ יד ןזיורב ןוא ןשיור זָאל

 ,רעטניוו םעד ךָאנ טמוק גנילירפ רעד

 ,ןלַאגיטכַאנ ןוא ןזיור טגנערב

 ,ןלַאגיטכַאנ ןוא ןזיור טגנערב

 -רעד .רענייב יד סיוא טכיילג ,ערַאנ רעד ןופ ףיוא ךיז טביוה רע

 :ןגעקטנַא םיא רע טגניז -- רעטסנעפ ןיא ןרעטש םעד קידנעעז

 ,רעדיו ךיז טרעטייל למיה ןייד

 ,קעװַא ןעייג סנקלָאװ יד

 ,רעדיל יד ךיד ןלעוװ ךָאנ

 ,גערב םוצ זיב ןטיײלגַאב

 .גערב םוצ זיב ןטײלגַאב



 ןָאדרָאג לכימ

 רעכיוה ַא ,ןָאדרָאג לכימ .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רעגערט -ווירב רע

 "ווירב רעד .טנפעעג טָאה ,עציײלּפ רענעגיובעגנייא סָאװטע ןַא טימ דיא

 ...ווירב ַא ןוא לבור ןצפופ טכַארבעג םיא טָאה רעגערט

 -שדוח סָאד זיא סָאד .ןָאטעג לכיימש ַא רעטיב טָאה ןָאדרָאג לכימ

 רעד ,רָאטקָאד ַא זיא רע .םיא טקיש ,סירָאב ,ןוז רערעטלע ןייז סָאװ ,טלעג

 ַא טריפ ,עינרעבוג רעווָאגינרעשט רעד ןופ טָאטש-זיירק ַא ןיא ,רענייז ןוז

 עכעלטע שדוח ןדעי ןטַאט ןטלַא םעד ןקיש וצ טשינ טסעגרַאפ ןוא ןבעל ךייר

 ,לבור

 ווירב ַא ןוא טלעג םיא טגנערב רעגערט-ווירב רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי

 סָאד .ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא ןענָאדרָאג לכימ טוט ,רָאטקָאד םעד ןוז ןייז ןופ

 רעכיוה ןייז ,לקנוט ןרעוו ןגיוא עָאלב ענייז .אחינ טשינ םיא זיא טלעג

 ,ךיז טנקלָאװ ןרעטש

 -רַאפ טשינ רע ןָאק ,ןָאטעגּפָא םיא טָאה סירָאב ןוז ןייז סָאװ ,השוב יד

 .ךיז ןדמש ןייז רקיע רעד ןוא ,הצירּפ רעשיסור ַא טימ הנותח ןייז .ןסעג

 ןיז ענייז ןופ רענייא סָאװ ,סָאד טָא דנואוו ַא יו טליפ ליכשמ רעטלַא רעד

 .טמַאטש רע ןכלעוו ןופ ,קלָאפ םנופ ןעגנַאגעגקעװַא ,טדמערפעגּפָא ךיז טָאה

 טמוקַאב רע ןעוו ,דיירפ רַאפ ןגיוא יד ףיוא רעבָא םיא ןטכיול רַאפרעד

 סָאװ טשינ ךיז רע טָאה ןוז םעד טימ .דיװַאד ןוז ןטייווצ ןייז ןופ ווירב ַא

 -סיוא טשינ טָאה דיװַאד .םיא ףיוא ץלָאטש זיא רע ,טרעקרַאפ .ןעמעש וצ

 טפדור דנַאלסור עשירַאצ סָאד ןעו ,טציא .סירָאב יװ ,לדנער סָאד ןטיבעג

 ןייז ןופ טייז רעד ףיוא דיװַאד טייטש ,חצר תוכמ ייז טגָאלש ,ןדיא יד

 ,ןָאדרָאג לכימ רעטכיד רעד ,רעטָאפ רעד ,רע יו ױזַא טָא .קלָאפ טפדורעג

 ןופ טמולח ןוא םענייאניא ייז טימ טדייל ,תורצ עשידיא יד טימ רע טליפ

 ,המוא רעטפדורעג ןוא רענעגָאלשעג רעד טָא רַאפ ןטייצ ערעסעב

 טערטרָאּפ ןרַאפ קעװַא ןָאדרָאג לכימ ךיז טלעטש טפַאשביל טימ לופ

 םעד ןיא ךיז טלגיּפש רע .טנַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ ,דיװַאד ןוז ןייז ןופ

 ןקוק סָאװ ,ןגױא עצרַאװש ,עסיורג יד טימ ,םינּפ ןקיצרַאהנּפָא ,םענייש

 ,טפַאשביל ןוא טייקכעלטרעצ טימ םיא וצ ּפָארַא
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 ,טנַאװ רעד ןופ ןעמונענּפָארַא רע טָאה סירָאב ןוז ןייז ןופ דליב סָאד

 רעיירטעג ַא זיא סירָאב שטָאכ .קיטייו ןייז ןענָאמרעד טשינ םיא לָאז סע

 רע טוט סָאד .ןָאק רע סָאװ טימ םיא טפלעה ,ןטַאט ןטלַא םעד טציטש ,ןוז

 ןכיוה ןטימ טגערפ --- 1 קלָאפ ןייז רַאפ רע טוט סָאװ רעבָא ,ןטַאט ןייז רַאפ

 ןייז --- .ןוז ןגעו טכַארט רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ליכשמ רעטלַא רעד ןושל

 ,ןטַארַאפ רע טָאה קלָאפ

 ךיז טליפ געט עטצעל יד .ךלימ טכַארבעג םיא טָאה דיא-ךלימ רעד

 טרָאװק ַא טימ רעמ רע טמענ רַאפרעד .ןעמעלַא טימ טשינ ןָאדרָאג לכימ

 םעד טלָאצַאב םיא ,טנכערעצ םיא טימ ךיז טָאה ןָאדרָאג גָאט ןדעי ךלימ

 :דיא םעד ןָאטעג גערפ ַא בגַא ךרדב ןוא בוח

 טניז זַא ,ךָאד טסייוו ריא ?ןסיורד ןיא ,הירַא 'ר ,סעּפע ךיז טרעה סָאװ;

 רעטלע יד ןוא ,הירַא 'ר ,טסוה רעד .בוטש ןופ סױרַא טשינ ךיא ייג געט ןעצ

 גָאז ךיא סָאװ טרעה ריא ,םיחרוא עטגיילעגנָא ןייק טשינ תונמאנב ןענייז

 יז ןעמוק ןגעווטסעדנופ ןוא ,םיחרוא עטגיײלעגנָא ןייק טשינרָאג .,..? ךייא

 ןיא זיב ,ןעּפעשטּפָא טשינ ייז ןופ ךיז ןָאק ןעמ ןוא טייהרענעפורעג טשינ

 ."ןיירַא טיוט

 סָאװ ,טגערפ ריא, :טצפיזעגּפָא רעװש טָאה דיא-ךלימ רעטלַא רעד

 ףיוא טייצ לקיטש רעטיב ַא ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ,לכימ 'ר ,ךיז טרעה סע

 ןוא דישז ,דישז רָאנ ןעמ טרעה ,טייטש ןעמ ואוו ןוא טייג ןעמ ואוו .ןדיא

 ןענייז ,ןיינ זיא ,ןגָאז םייב ןבילבעג שטָאכ סע טלָאװ זיא ,דישז לָאמַאכָאנ

 םידי ןוא .ןָאט סעּפע ךיוא ןליוו ןוא ליומ םניא אנקתמ טנעה סעינָאפ ךיז

 ןפלעה םידי זַא ןוא .םידי לָאמנייא ןיוש סָאד ןענעז ,ריא טסייוו ,עינָאפ טָאה

 טסיג לָאמצנעד ,םירישכמ ענױזַא ךָאנ ןוא סנזייא ,רעגנערד טימ סױרַא ךיז

 ...?רעסַאװ יװ ,טולב שידיא ךיז

 םיחצור יד ואוו ,ךעלטעטש רָאּּפ ַא טנכערעגסיוא טָאה דיא-ךלימ רעד

 ,לכימ 'ר ,עטקידעשעצ ןוא םיגורה ןַארַאפ, .. .ןָאטעג עילוה ַא סנטצעל ןבָאה

 ."טדערעגּפָא זיא טנַאװעגטעב טקילפעצ ןוא ןביוש ןופ

 ןוימד ןייז ןיא .ןרערט טלעטשעג ךיז ןבָאה ןגיוא סנָאדרָאג לכימ ןיא

 זיא רע ןוא .סירָאב ןוז ןייז ןופ םינּפ סָאד טצילבעגפיוא עגר ַא ףיוא טָאה

 ...ענייז זיא הנומא רעייז ,ןדיא ןגָאלש ןוא ןקינייּפ סָאװ ,יד ייב ,ייז ייב

 ןטדמשעג ןייז וצ האנש עפרַאש ,עכעלטנירג ַא טליפרעד טָאה רעטלַא רעד

 וצ וצ ךיז טקוק -- דיא-ךלימ רעד רעטייוו טהנעט -- רַאצ רעד ןוא, ,ןוז
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 טָאה ריא סָאװ ,דיל סָאד ,לכימ 'ר ,טקנעדעג ריא .טגייווש ,ןעמעלַא םעד

 ןדיא זַא ,טגָאזעג ריא טָאה טרָאד ,"קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש, ןבירשעג לָאמַא

 עטלַא יד ןפרַאװקעװַא ,רעדיילק עשישטייד ןָאטנָא ,ןשרעדנַארעביא ךיז ןלעוו

 ןדיא ךיז ןענעז ןקילגמוא עלַא ןיא .טלעוו יד יװ ,טוג ןייז ייז טעוו ,םיגהנמ

 טגלָאפעג ןבָאה ןדיא ךס ַא ,לכימ 'ר ,ריא טָאה טציא ,ונ .קידלוש ןיילַא

 ןָאטעגנָא ןײלַא ךיז ,ןלוש עקשיוג יד ןיא רעדניק טרעייז טקישעג ,הצע רעייא

 ?ןפלָאהעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ ןוא .ךיילג ןטייל טימ ,רעדיילק עשישטייד

 " לבימ 'ר ,טזיירגעג טָאה ריא זַא ,סיוא טזייוו

 דיא רעטושּפ רעד טָא ..."לכימ 'ר ,טזיירגעג טָאה ריא ,סיוא טזייוו,

 סָאװ ,"קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש, דיל ןייז ןיא .רעטרעוו עברַאה םיא טגָאז

 לכימ ,רע טָאה ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ייב רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג זיא

 -עּפָאריײא ןופ םַארגָארּפ סָאד טלעטשעגפיוא .ןבירשעג ױזַא עקַאט ,ןָאדרָאג

 רעטמַארגעג רעד ןרָאװעג זיא דיל סָאד ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןריזיא

 רעגייטש ןפיוא ןבָאה םיליכשמ ערעדנַא ךס ַא .הלכשה רעד ןופ טסעפינַאמ

 ,םיריש ערעייז ןבירשעג ,"קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש; דיל םנופ

 טשינ ןוא .טזיירגעג רע טָאה יאדווַא ..,"לכימ 'ר ,טזיירגעג טָאה ריא;

 ליפ-וצ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ טזיירגעג ןבָאה םיליכשמ עלַא ,רע רָאנ

 ןעוועג זיא גנידצלַא .ןעמרָאפער סנטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןיא טביולגעג

 ,הלבשה רעד ןופ םולח רעד ןעוועג זיא גנוקגיטכערַאבכיילג עשידיא יד .םולח ַא

 בירקמ ןעוועג טיירג םיליכשמ יד ןענעז גנוקיטכערַאבכיילג רעגיזָאד רעד רַאפ

 ,ךַארּפש-סקלָאפ עשידיא יד וליפַא .ןטײקיטרַאנגיא עשידיא ךס ַא ןייז וצ

 סָאװ ,קידלוש זיא רעוו ָאט ."טשינ טייטשרַאפ רענייק סָאװ ,ןושל סָאד,

 ? זָאלבנפייז ַא יו ,טצַאלּפעג טָאה םולח רעקיזָאד רעד

 סע ,טלעג סָאד טלייצעגרעביא לָאמַאכָאנ טָאה דיא-ךלימ רעטלַא רעד

 ,גָאט ןטוג ַא; טימ ןוא ךלימ טימ ןַאק יד ןעמונעג ,לכיט ןיא טּפינקעגניײא

 ןעגנַאגעגקעװַא "לכימ 'ר

 ןגיוא עָאלב ענייז ןיא .טכַארטרַאפ ןענַאטשעג ןָאדרָאג לכימ זיא גנַאל

 .רעיורט ןּפָארט ייווצ טלגיּפשעג ךיז ןבָאה

 ןָאטעגפױא הלכשה יד טָאה -- טכַארטעג רע טָאה -- ןגעווטסעדנופ

 טרעדורעצ ןוא טרעדורעגפיוא טָאה יז סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש ,ןכַאז עסיורג

 -עג טָאה ןבעל עשידיא סָאד ןכלעוו ןיא ,רעווילג ןטלַא רעטרעדנוהרָאי םעד

 -עגפיוא ךָאד הלכשה יד טָאה ואוו-ץעגרע .וטפיוא רעסיורג ַא זיא ,טרעווילג
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 רעשילמיה; רעד ,הלכשה רעד ןופ טכיל סָאד .ָאטעג עקיטסייג סָאד ןסיר

 -תורוד ַא ןופ קלָאפ םנופ ןטכיש עסיורג טקעוװעגפיוא טָאה ,"רעטכָאט

 ןבעגעג ןבָאה ,טייזרַאפ ןבָאה םיליכשמ יד סָאװ ,ךעלדנרעק יד .גרַאטעל ןטלַא

 ןבָאה םיליכשמ יד יו ,ױזַא ןעוועג ןענעז תוריּפ עלַא טשינ ,תמא .ןטכורפ

 טרָאפ םייב רעד טָאה ןטכורפ עקיטייצ ןוא עסיז ךס ַא רעבָא ,טלָאװעג

 ,טקיטייצעג

 ַא .הלכשה רעד רַאפ ןטסנידרַאפ ךס ַא טָאה ,ןָאדרָאג לכימ ,ןיילַא רע

 -סקלָאפ רעד ןיא ןבירשעג רע טָאה רעדיל עשיטַאמַארגָארּפ ייר עצנַאג

 עקיזָאד יד ןוא .ערעדנַא ןוא "גנודליב יד ,, ,"קלָאפ ןיימ ,ףיוא ייטש, .ךַארּפש

 רעד, יוװ ,דיל ַאזַא ןיא ,טקריוועג ןבָאה ןוא קלָאפ ןיא ןײרַא ןענעז רעדיל

 -ַאפ ןשידיא ןופ רעגייטש ןשיקנערפטלַא םעד ןופ טכַאלעגּפָא רע טָאה ,"טג

 ןטַארעג ריא רע טָאה ,"האל ןידניירפ רעד וצ, דיל ןיא ןוא ,"ןבעל-ןעילימ

 ךיז ןביולקסיוא םייב העד ענעגייא ןַא ןבָאה ןוא הצע ןייז ןרעה לָאז יז

 ענעגייא סָאד ביוא ,ןליוו עמַאמ-עטַאט יװ ,ןָאט טשינ .ןבעל ןיא רעטײלגַאב ַא

 ןייא טשינ ןבָאה םיכודיש-סוחי ןוא -טלעג יד טָא .םיכסמ טשינ זיא ץרַאה

 טָאה האל ןידניירפ ןייז ןוא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טכַאמעג ךעלקילגמוא לדיימ

 -ַאפ; עריא טימ ףמַאק ןגנַאל ַא ךָאנ ןוא ,העד ןייז וצ טרעהעגוצ עקַאט ךיז

 .סריא טריפעגסיוא יז טָאה ,ןרעטלע *עשיטַאנ

 ןייש ַא .ןירעליש ענעזעוועג ןייז ןָאדרָאג לכימ טנָאמרעד טפַאשביל טימ

 ...לדיימ קיטומ ַא רקיע רעד ןוא ,לדיימ גולק ןוא

 רעד ןגעוו דיל שירעפיטש ןייז ןעגנוזעג סָאד רע טָאה םיאנת עריא ףיוא

 הקשמ ךרוד ןעמונעג ןעמַאמ יד עטַאט רעד טָאה הקשמ ךרוד, זַא ,הקשמ

 ..."ןעמוקעג טלעו רעד ףיוא ךיא ןיב

 ןירעליש ענעזעוועג ןייז םיא טָאה ,הנותח רעד ךָאנ ךָאנ טייצ עגנַאל ַא

 ןטַאט םענעגייא ןרַאפ יו ,תודוס עריא עלַא טיורטרַאפ םיא ,ווירב ןבירשעג

 ,שיזיוצנַארּפ ןוא שיסור ,שטייד טנרעלעג םיא ייב ןבָאה סָאװ ,םידימלת עלַא

 יז זיא ואוו .האל ,יז ןעמעלַא ןופ רעמ רָאנ ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא םיא ןענעז

 ...טרעהעג טשינרָאג ריא ןופ רע טָאה גנַאל ,גנַאל ןיוש ? טציא

 ןטלַאטשעג עלַא יד ןוימד ןיא ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע

 ןבעל ןייז ןופ ךשמ ןיא טריפעגפיונוצ ייז טימ םיא טָאה לרוג רעד סָאװ

 ןעוו ןרָאי ענעי ןיא ןָאיסנַאּפ ןיא ןעוועג םיא ייב ןענעז סָאװ ,ןטסיזַאנמיג יד

 יד .טפעשעג ןקידעגָאלק ןקיזָאד םעד ןופ הסנרּפ ןעיצ טוװאורּפעג טָאה רע
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 םעד רעגָאװש ןייז ,טלענקעג טָאה רע עכלעוו טימ ,ןיקסדָארב ןופ רעדניק

 ךיז טנָאמרעד רע .ןָאדרָאג .ל .י טעָאּפ ןשיאערבעה ןסיורג םעד ,ליכשמ

 יּפָא ירפ זיא סָאװ ,ןבייל הדוהי ןופ רעטסעווש יד ,יורפ רעטשרע ןייז ןיא

 טלעוו רענעי ףיוא ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,םירמ ,יורפ עטייווצ ןייז .ןברָאטשעג

 טעהיטעה ןיוש ןענעז סָאװ ,ןעזעג טציא רע טָאה ,ןטלַאטשעג עלַא ,עלַא --

 .טנעָאנ ױזַא ךָאד ןוא ,םיא ןופ טייוו

 לדנעפ סָאד זַא ןעזרעד .למירד ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע

 ץנַאג טָאה רע .ןכָאקפיוא סע לָאז ןעמ טרַאװ ןוא טייטש ךלימ רעד טימ

 טָאה רע .רעייפ טכַאמעג ןוא רעסעמקַאה ןטימ ךעלדנעּפש טקַאהעגנָא טינעג

 ,םירמ ,יז זַא ,טליפעג לָאמַאכָאנ ןוא ,ךיק רעד ףיוא ךלימ יד טלעטשעגפורַא

 טוג קירעביא טשינ ריא טימ טָאה רע שטָאכ ,רעטלע רעד ףיוא םיא טלעפ

 עריא ."דרָאב יד, דיל ןייז טכַאמעג סָאד רע טָאה ריא ףיוא .טבעלעג

 סָאװ ,ןָאדרָאג .ל .י יו ,ןשטנעמ ענױזַא טימ ךיז טרבח רע סָאװ ,םיא וצ תונעט

 ,ןגױאוװַאב םיא ןבָאה ,דרעב יד ּפָארַא ךיז ןעמענ ןוא טייקשידיא ןיא ןסעגרַאפ

 ,דיל עקיזָאד סָאד ןבײרשנָא לָאז רע זַא

 -נײרַא ,לּפעט שּפיה ַא ןסָאגעגנָא ךיז טָאה רע .ןטָאזעגפיוא טָאה ךלימ יד

 ,רעקירעיורט רעד וצ ךיז ןעמונעג ןוא למעז ענעקַאבעג-טלַא ייווצ טקָארבעג

 ןקוקכרוד טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןסע ןופ הדובע רעמַאזנייא

 ןיא ןביולג טימ לופ ןבירשעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד .םיבתכ ענייז

 ןופ רעדיל-םַארגָארּפ ןוא םייבר עשידיסח יד ףיוא סעריטַאס .ןלַאעדיא ענייז

 גנוטכיד ןייז ןיא ןסירעגנײרַא ךיוא ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .הלכשה רעד

 יװ ,דיל ַאזַא טלדנחעגסױרַא ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ,ןָאט רעשירעפיטש ַא

 ןוא ,דיל-סקלָאפ ַא ןרָאװעג גנַאל ןופ ןיוש זיא דיל עקיזָאד סָאד ."הקשמ יד,

 .רבחמ רעד זיא ,ןָאדרָאג לכימ ,רע זַא ,וליפַא טשינ ןסייוו ,סע ןעגניז סָאװ ,יד

 קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג לָאמַאכָאנ םיא זיא ,םיבתכ ענייז קידנרעטעלב

 טזייוו ,טָאה ריא; :ןָאטעג גָאז ַא ירפ רעד ןיא םיא טָאה דיא רעד סָאװ ,סָאד

 -עג םיא ןבָאה רעטרעװ עכעלטע עקיזָאד יד ."לכימ 'ר ,טזיירגעג ,סיוא

 ןבעגסױרַא לָאמַאכָאנ טעו רע זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא חומ ןיא טרעבגע

 -רעמַאב טימ רָאנ ,לָאמַא סָאװ ,רעדיל ענעגייא יד עקַאט ,רעדיל לכיב ןייז

 ,טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןטייצ יד יװ ,ןזייוונָא ןלעװ סָאװ ,דיל ןדעי וצ ןעגנוק
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 -כיילג רעד זַא ,ןקיטעטשַאב טייהרעליטש ןלעװ .,ןעגנוקרעמַאב יד ,ייז ןוא

 -ןפייז ַא יו ,ןרָאװעג ןענורעצ זיא םיליכשמ יד ןופ םולח-סגנוקיטכערַאב

 רעדנע ןיוש געמ ןעמ ןוא ,דנַאשיוצ טכַאמעג ייז טָאה רַאצ רעד זַא ,זָאלב

 ,..םילשומ יד ןופ תוחטבה יד רעדייא ,סַאג רעד ףיוא טנוה ַא ןביולג

 טָא ןופ ןעיירפַאב טנָאקעג טשינ ךיז ןָאדרָאג לכימ טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 טעמכ טָאה רע ןוא ןצנַאגניא טליפעגסיוא םיא ןבָאה ייז .תובשחמ עלַא יד

 ןעו טשרע .ןקז רעמַאזנייא ,רעטנלע ןַא זיא רֶע זַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 טריּפשרעד רע טָאה ,רעמיצ ןיא ןעלקנוט וצ ןביוהעגנָא טָאה טכַאנרַאפ רעד

 ,טײקנזָאלרַאפ ןוא טנלע ןייז טלוב

 טייצ ןופ טלעטשעגּפָא ךיז ,רעמיצ ןרעביא טײרדעגמורַא ךיז טָאה רע

 יז יו ,רעלעקנוט ךעלעמַאּפ ןרעוו ןכַאז יד יוװ ,טקוקעגוצ ךיז ןוא טייצ וצ

 רעדליב יד ךָאנרעד ,דָאמָאק רעד ךָאנרעד ,עפַאש יד םדוק .סיוא ךיז ןשעל

 ,טנעוו יד ףיוא

 .טקיטכילעג טָאה סָאװ ,לגיּפש-טנַאװ רעד ןבילבעג ךָאנ זיא ףוס םוצ

 ,טקוקעגניירַא ןוא לגיּפש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןָאדרָאג לכימ

 עצײלּפ רעטרעקיוהעגנייא סָאװטע רעד טימ טלַאטשעג עכיוה יד זיא רעוו

 ? לגיּפש ןיא טרָאד

 ,לדרעב סייוו ,ןיילק ַא ןוא ןגיוא עָאלב ,עסיורג טָאה טלַאטשעג יד ..;

 ןַא רָאג רשפא יצ ,ןָאדרָאג לכימ ,רע זיא'ס ,דנָאלב ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ

 ,רעד טָא ? םיא וצ ןרעטנענרעד ןיא טשרע ךיז טלַאה סָאװ ,רענױזַא ? רערעדנַא

 ,ןעמוק טעװ רע ןוא ,ךָאװ ַא ךָאנ ,גָאט ַא ךָאנ ? ןעמוק טשרע ףרַאד סָאװ

 רעד ןיא :קידריווקרעמ ,ןוא טיוט ןגעו טכַארטעג טָאה ןָאדרָאג לכימ

 טליפעג טשינ טָאה רע .ןָאטעגּפָא םיא ןופ דחּפ רעד ךיז טָאה עגר רעקיזָאד

 םיא זיא'ס ,טרעקרַאפ ."ןגיוא טנזיוט יד טימ ךאלמ, ןרַאפ ארומ םוש ןייק

 .ףוס םעד ןגעװ קידנטכַארט ,המשנ רעד ףיוא טוג ענדָאמ ןוא טכייל ןרָאװעג

 -עד ןעמונעג קיאור ןוא ליטש ןוא לגיּפש ןרַאפ ןענַאטשעג זיא רע

 : "טייצ-סנבעל ןיימ, דיל ןייז ןרימַאלק

 ,סױרַא ךיא ןיב בייל סרעטומ ןיימ ןופ

 ,ןייועג סיורג טימ ,יירשעג סיורג טימ

 ,זיוה קיבייא ןיימ ,דרע ןיא טציא רעבָא

 .ןייג קיאור ןוא ליטש ץנַאג ךיא ליוװ
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 ריט ןפָא ןַא ךרוד יו ױזַא

 ,בוטש ןגנע ןופ סַאג ןיא סױרַא

 רימ ךיא ייג קיאור ץנַאג ױזַא

 .בורג ןיא ןיירַא ,טעב ןופ ּפָארַא

 ,קעװַא ןבעל ץרוק ןיימ זיא דלַאב טָא

 ,העש עטצעל יד ןָא טמוק דלַאב טָא

 ,קע רעד ןיוש ןוא ביוהנָא רעד גנַאל טשינ

 ,ָאטשינ דלַאב ןוא ןעוועג טשרע טָא

 סָאװ ,לדרעב ןסייוו ןטימ ,ןגיוא עָאלב יד טימ טלַאטשעג עכיוה יד ןוא

 -- טרעטסילפעג טָאה ,לגיּפש ןיא טלַאטשעג יד ,דנָאלב ןעוועג לָאמַא זיא

 :דיל ןייז ןופ ףוס םעד -- טרעהעג שוריפב סע טָאה ןָאדרָאג לכימ

 ,ןעמואוושרַאפ ןענייז ןרָאי ןענָאילימ

 ,ןעוועג טלעוו רעד ףיוא ןיב ךיא רעדייא

 ,ןעמוקנָא ןלעוװ ןרָאי ןענָאילימ
 .ןעז טשינ טלעוו יד רעמ לעוװ ךיא ןוא

 ,ץירּפש ַא םי ןופ לָאמַא טוט סע

 ,ןיישנענוז ןגעק רעסַאװ ןּפָארט ַא

 ,ץילב ַא יו ױזַא ,דניוושעג טלַאפ ןוא

 .ןײרַא םי ןיא ּפָארַא קירוצ

 ,טייצ-סנבעל עצרוק ןיימ זיא ױזַא

 ,קילג-סנבעל דנצנעלג ןיימ זיא ױזַא

 ,טייקיבייא ןופ סױרַא םיצולּפ רָאנ טייג סע

 .קירוצ דניוושעג טייקיבייא ןיא טלַאפ ןוא

 ײזַא טָאה סָאװ ,טלַאטשעג יד .ןיירַא לגיּפש ןיא ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה סנטָאש

 ךיז טָאה ,ןימַאמינַא ןשימסָאק-שיריל ריא טמעטָאעגסױרַא ךעלרעדנואוו

 .ןרָאװעג טשינ זיא יז ןוא ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ .ןשעלוצסיוא ןביוהעגנָא

 ענעגיובעגנייא סָאװטע ,עכיוה יד ןענַאטשעג זיולב זיא רעמיצ ןטימ ןיא

 ייוצ ןעוועג ןענעז ןגיוא עָאלב ,עסיורג ענייז ןוא ןָאדרָאג לכימ ןופ רוגיפ

 ...רעיורט סנּפָארט



 יקסווַאשרַאוװ שטיווָאקרַאמ קרַאמ

 יינש רעד .טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג זיא םכילע םול

 -סַאג יד .ןרעהוצפיוא העדב וליפַא טַאהעג טשינ ,ןלַאפעג ץלַא ךָאנ זיא

 ןוא סַאלב ןעוועג זיא טכיל רעייז רעבָא ,טנערבעג ןיוש ןבָאה סנרעטמַאל

 -ץצ ךיז טָאה סָאװ ,יינש ןופ טייקיטכיל רעקידנדנעלב רעד ןגעקטנַא םערָא

 ןסַאג רעוועיק יד רעביא קידתובחר ןוא טיירב טגייל

 ךיא ןיימ ,,סנרעטמַאל-סַאג יד ,סיוא ייז ןעעז סעקילירסַאק עתמא יו;

 .רענייב יד טימ רעקווילירסַאק -- ןיײלַא ךיז וצ טדערעג םכילע םולש טָאה --

 ןעניימ-- םיסחוימ עתמא יװ ,ץלָאטש ,ןגיוצעגסיוא רעבָא ,טכַאנ יד יוװ ,םערָא

 טלקניפ ,טרירעמעש סָאװ ,יינש ןקידנדנעלב-שיריבג םעד ןעניישוצרעביא ייז

 ."ךעלטנעמיד ןענָאילימ טימ

 סעקישטשָאװזיא עטצלעּפעגנָא .סנטילש ןגיולפעג ןענעז ןסַאג יד רעביא

 ,ךעלעדרעפ ,ָאיװ, :קשח ןבעגעגרעטנוא ייז ,דרעפ יד וצ טעקָאיװעג ןבָאה

 ליוו ,ךָאד ריא טעז ,םלוע רעד .עגר עדעי דָאש ַא ,סיפ יד טביוה ,ךיז טריר

 ןזיוַאב ,קנואו םעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה דרעפ יד ןוא ..."ןעיַאטַאק ךיז

 רָאנ ,טניימ ןעמ יו ,דרעפ עכלעזַא טשינ ןענעז ייז זַא םיטַאבעלַאב ערעייז

 "רַאפ יד רעביא ןגיוב ןסיוא לייפ ןגיולפעג ןענעז ייז .דרעפ עתמא עקַאט

 ןעגנולקעג ןבָאה רעזלעה ערעייז ףיוא ךעלקעלג יד ןוא ןסַאג עטיינש

 .סיױא טעז סע .האנה טימ עמַארָאנַאּפ יד טכַארטַאב טָאה םכילע םולש

 עדעי .ןבעל ןופ האנה ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ .עלהשעמ-ףושיכ ַא ןיא יו

 ,רעקוװעלירסַאק ענייז ,ךעבענ ,ייז יו טשינ .סנגינעגרַאפ עריא ךיז טָאה טייצ

 ןברַאטש ןוא ךעלטרעווכיילג ןגָאז .ןרָאי לסיב רעייז ּפָא ןרעטסניפ סָאװ

 .רעגנוה רַאפ גָאט ַא לָאמ ןביז רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ םענייאניא

 טשינ ךיז רע טלָאװ ,טגלָאפעג םיא טלָאװ רעטשרעביוא רעד ןעוו ,ייא

 "וצפיוא רשוי ַא ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,ןייטשרַאפ וצ םיא ןבעגעג ןוא טליופעג

 טלָאװ -- טדַאשעג ריד סע טלָאװ סָאװ, .רעקוװעלירסַאק ענייז לסיבַא ןטכיר

 ןטלָאװ טייל עכעליירפ ןוא עמערָא עקיזָאד יד יו -- טהנעטעג םיא וצ טָאה רע

 ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ ,ןײלַא םכילע םולש ,רע *7 ןָאטעג בעל ַא לָאמַא ךיוא

 ,ייֵנש ןקידרעטניוװ ןרעביא ךיז ןעיַאטַאק רעקוװעלירסַאק ענייז יו ,ןעז וצ
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 ןבָאה ייז יו ,ןטילש ןופ לכש םעד ןייטשרַאפ וצ ןטייווצ םעד סנייא ךיז ןביג

 וצ םיא ,זיא רעגייטש רעייז יו טשינ ןוא ,רעטניו םעד ןופ האנה דליוו

 ,תוללק עטיוט טימ ןטלעש

 טריצַאּפשעגכרוד ךיז ,רעטסנעפ סָאד טזָאלעגרעביא טָאה םכילע םולש

 ַא רעגיײז-טנַאװ ןפיוא קידנעוט קוק ַא ןוא ,בוטש ןרעביא לָאמ עכעלטע

 : ןָאטעג םורב

 ,"ָאטשינ ץלַא ךָאנ זיא לגיופ-גניז רעד ןוא סקעז ךָאנ ןיוש;

 םענייז טימ טנגעגַאב ךיז םכילע םולש טָאה קירוצ געט עכעלטע טימ

 רענעי םיא טָאה ,ץנעי ןוא סָאד ןגעוו קידנסעומש .טַאקָאװדַא ןטנַאקַאב ַא

 : לגיופ-גניז םעד ןגעוו טלייצרעד

 ַא טימ ןרָאפעג ךיא ןיב ,שטיװָאניבַאר עינַאּפ ,ריא טרעה ,טלעמונַא;

 -ליסַאװ ןייק ,יקסװַאשרַאו שטיװָארקַאמ קרַאמ ןסיוועג ַא ,טַאקָאװדַא ןטייווצ

 -עג געװ ןפיוא יקסװַאשרַאװ רעקיזָאד רעד רימ טָאה .סעצָארּפ ַא וצ ווָאק

 לָאז סָאװ -- ךעלדיל ענעגייא ענייז עקַאט --- ןָאגרַאשז ףיוא ךעלדיל ןעגנוז

 הכאלמ ענעגייא ןייז ךיוא ,ריא טרעה ,םינוגינ יד ןוא ! דלָאג ? ןגָאז ךייא ךיא

 ןבױלוצּפָא ייז רעטרעוו ןייק טשינ טושּפ ךיא ןיפעג --

 ןױש םכילע םולש טָאה ,יקסװַאשרַאװ שטיװָאקרַאמ קרַאמ ןעמָאנ םעד

 רענעריואוושעג רעד זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה וועיק ןיא ,לָאמנייא טשינ טרעהעג

 יװ ,קנערק עטּפעלשרַאפ ַא ,גנוי רעכעליירפ ַא זיא יקסװַאשרַאװ טַאקָאװדַא

 רעוועיק יד סָאװ ,ךעלשעמרעק עלַא ףיוא .עקוװעלירסַאק ןיא סע טפור ןעמ

 רָאנ .ןָאןבױא םעד ןעמונרַאפ רֶע טָאה ,טנדרָאעגנייא טָאה ץנעגילעטניא

 ענעגייא ייז וצ ןסַאפרַאפ ,רעדיל ןביירש לָאז יקסװַאשרַאװ רעקיזָאד רעד זַא

 םולש טסואוורעד ךיז טָאה םעד ןופ -- ןעגניז ןילַא עקַאט ייז ןוא ,קיזומ

 ,ןטנַאקַאב ןייז ןופ טשרע םכילע

 ןקיזָאד םעד טימ סע ךיז ןעמ טנעקַאב ױזַא יו ,עינַאּפ ,רימ עשז-טגָאז,

 וצ טנוװָא ןייא ףיוא ןירַא םיא ןעמ טּפַאכ ױזַא יו ,טסייה סָאד ?לגיופ-גניז

 7? בוטש ןיא ןעמכילע םולש

 םעד ןעגנערב ןעמ טעװ טנוװָא קיטנוז ַא ןיא זַא ,ןבילבעג זיא'ס ןוא

 רעסיורג רעד לָאז ,אברדַא .ןירַא בוטש ןיא ןעמכילע םולש וצ לגיופ-גניז

 סיזירעקוצ ןענעז סָאװ ,ךעלדיל סיקסוװַאשרַאװ ןופ ןבָאה האנה טסירָאמוה

 .רבא ןדעי ןיא ךיז ןעייגעצ ןוא

 ןטעברַאפ טָאה םכילע םולש .קיטנוז רעטדערעגּפָא רעד זיא טנייה



 רעגנַָאמ ךיציא 4

 רַאפ ןוא ןעגניז לגיופ ןקיזָאד םעד ןרעה ךיוא ןלָאז ייז ,טניירפ עכעלטע

 .ןבָאה וצ האנה סָאװ ןופ ןייז טעוו'ס ביוא ,ןבָאה האנה ךיוא סגעוו ןייא

 ענעטעברַאפ עלַא .ןעמוקפונוצ ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה זייווקיצנייא

 ,טכַאלעג ןוא ןטָאדקענַא טלייצרעד ,טרעכיורעג ,שיט םורַא ןסעזעג ןיוש ןענעז
 ןתח רעד ,רע רָאנ ,סע טסייה ,ענַאיּפ יד ,הלכ יד טרַאװעג טָאה לקניוו ןיא

 .ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ,יקסוװַאשרַאו שטיוװָאקרַאמ קרַאמ

 יד טסיירטעג .רעגייז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא לָאמעלַא טָאה םכילע םולש

 ןעמוקוצנָא ביוחמ רע זיא עגר עדעי ַא זַא ,טסעג

 שטיװָאקרַאמ קרַאמ ןוא טרעיודעג טשינ ךס ןייק עקַאט טָאה טָא ןוא

 ,ןעמכילע םולש טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא ןטימ ןעמַאזוצ ןזיװַאב ךיז טָאה

 ,ןײרַא בוטש ןיא לגיופ-גניז םעד ןעגנערב םיא טעװ רע זַא

 טימ .ןסקַאװעג ןיילק ,קיצפופ רעבירַא ןופ שטנעמ ַא ,יקסווַאשרַאװ

 -רַאפ ןייז רַאפ טקידלושטנַא ךיז טָאה ,ןגיוא עקידנעלכיימש ,עקיטכיזצרוק

 טשינ ךיז ןעמ ןעק קיטנוז וליפַא .ןטלַאהרַאפ םיא טָאה טנעילק ַא ,ןקיטעּפש

 ַא זיא טנעילק רעד זַא ,טפלעה טָאג זַא ןוא .ןטנעילק יד ןופ ןעּפעשטּפָא

 ךָאד זיא ,ןרעהוצפיוא ןעוו ,טשינ טסייוו ןוא טדער ןוא טדער סָאװ ,ענעדיא

 לָאז ,יקסוװַאשרַאװ ,רע זַא ,ןפערט וליפַא ךיז ןָאק לַאפ ַאזַא ןיא .ךייש טשינ

 ,יירד ןוא ייווצ ףיוא עקַאט רָאנ ,העש ןייא ףיוא רָאנ טשינ ןקיטעּפשרַאפ ךיז

 .ףניפ עצנַאג ףיוא טשינ סָאװרַאפ ןוא

 ,עניילק עקיזָאד סָאד .קיצרַאה ןוא ךיוה טכַאלעג טָאה יקסוװַאשרַאװ

 ַא טימ שימייה ןוא טוג ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ,לשטנעמ עטקַאּפעג-טוג

 ,םענייא ןדעי

 יד טימ לקער ענעגָארטעגּפָא סָאד :טכַארטַאב םיא טָאה םכילע םולש

 -דַא ענעי ןופ טשינ זיא רע זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה סנגיובנלע עקיצנַאלג

 ,טרעקרַאפ .ןטנעילק ערעייז ןופ ןסַאּפ ןסייר וצ ןעייטשרַאפ סָאװ ,ןטַאקָאװ

 טרעװ רע ןוא ,טַאקָאװדַא ןימ ןקיזָאד םעד ןיוש ןקעמשרעד טיײלעמערָא

 ןוא הסנרּפ ןטלעז ןבָאה ןטַאקָאװדַא עכלעזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רערעייז

 ,טייטש קוסּפ ןיא יו ,רעגנוה רַאפ רעטנוא ךעלסיב-וצ ןברַאטש

 םענייא ןדעי .רעכעה ךָאנ טכַאלעג ןוא ךיוה טדערעג טָאה יקסװַאשרַאװ

 ןופ רָאנ ,טנייה ןופ טשינ שטנעמ ןקיזָאד םעד ןעק ןעמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 .רָאי לפיוו עדוי-ימ

 טלָאװ רע ןעוו .ךעלדיל יד ןרעה וצ קירעגיינ ןעוועג זיא םכילע םולש
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 סױרַא ףכית ןוא טמעשעג טשינ ךיז רע טלָאװ ,סָאבעלַאב רעד ןעוועג טשינ

 זַא ,טגָאז ןעמ -- טגָאזעג רע טלָאװ -- יקסװַאשרַאװ עינַאּפ , : ןושל טימ

 רימ ןלָאז יאמלה זיא .ךעלדיל לָאמנייא ןיוש סָאד ןענעז ,ךעלדיל טכַאמ ריא

 ,סָאבעלַאב רעד רעבָא זיא רע יוװ ױזַא 7? ךעלדיל עקיזָאד יד טָא ןרעה טשינ

 ןייז דבכמ ןעז לכ םדוק .טייקירעגיינ יד ןטלַאהנייא ,גייווש ַא ןכַאמ רע זומ

 -גניז םעד ןייז דבכמ רעטעּפש טשרע ןוא ,עינערַאװ ןוא ייט טימ טסעג יד

 ,ריטפמ טימ לגיופ

 ,אברדַא --- ןעגניז .ןטעב ךס ןייק טזָאלעג טשינ ךיז טָאה יקסוװַאשרַאװ

 רעד טָא ,םכילע םולש ךיז טניפעג םלוע ןשיווצ זַא ,טרפב ? טשינ סָאװרַאפ

 וצ חוכב ןעוועג זיא סָאװ ,רעכַאמ-ףושיכ רעד ,רעקיצנייא ןוא רעסיורג

 ןכַאלעצ ךיז לָאז הרוחש-הרמ עשידיא עצנַאג יד זַא ,ןזײװַאב

 רעגניפ יד טימ .ןַאיּפעטרָאפ ןבענ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יקסוװַאשרַאװ

 .ןעגניז ןעמונעג ןוא ןשיװַאלק יד רעביא ןעשזדנָאלב וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 סָאװ ,לביַױו םעד ןופ דיל סָאד ןעגנוזעג רע טָאה בױהנָא עמַאס םוצ

 ,םירחוס'ןייוו ןופ .רעדניק ךעלציּפ ייווצ טימ טזָאלעגרעביא יז טָאה ןַאמ רעד

 ןַא טָאה רע; זַא ,טסואוורעד ךיז יז טָאה ,ןעמוקעג ןטַאט םוצ ןענעז סָאװ

 ."טסיוורַאפ ןרָאי עגנוי יד ריא ןוא ,ןעמונעג בייוו רעדנַא

 טָא .קידתמא ןוא טושּפ רעטרעוו יד ,ןוגינ רעד קירעיורט ןוא ליטש

 םעד וצ טרירעגוצ ךיז טלָאװ'ס ןעוו ,ןעגנוזעג ןײלַא קלָאפ סָאד טלָאװ ױזַא

 ,הנוגע עטסיוו יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא

 ,ןעניפעג טשינ דניצַא טרָא ןייק ךיז ןָאק ךיא

 -- טרעטשרַאפ ןבעל ןיימ רימ וטסָאה ױזַא

 ,ןעניּפש םעדעפ עטיור ךיז ךיא םענ

 .דרע יד יו ױזַא ,ץרַאװש ייז ןרעוו

 טָאה רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה םכילע םולש

 -עטרָאפ רימ רעוו רָאנ .ןַאיּפעטרָאפ רעד טייטש'ס ואוו ,לקניוו ןיא טקוקעג

 הנוגע יד ואוו ,עבזירּפ יד רָאג זיא טרָאד ?יקסװַאשרַאװ רימ סָאװ ,ןַאיּפ

 -עג ,ןסעגעג לדנרעק ַא ךיז טָאה סָאװ; ,עלעגייפ םוצ וצ ךיז טקוק ןוא טציז

 ."ןח אלמ .,ןעגנורּפשעג ,ןעגנוז

 ,טרעטסײגַאב ןעוועג ןענייז עלַא ,דיל סָאד טקידנערַאפ טָאה יקסווַאשרַאװ
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 רע .סע טסייה ,םכילע םולש ,ןײלַא סָאבעלַאב רעד ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא
 :ןשוק טּפַאכעגמורַא םיא ןוא ןיקסוװַאשרַאװ וצ ןּפָאלעגוצ זיא

 זיא סָאד זַא ,יקסװַאשרַאװ עינַאּפ ,טסואוועג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו,
 .טרעהעג לָאמַא ןיוש סע בָאה ךיא זַא ,ןרעווש טנָאקעג ךיא טלָאװ ,דיל רעיא
 ןיימ ךיא .ןפערט טעװ ריא יצ רוסָא ? ריא טניימ ,רעגייטש ַא ,ןעמעוו ןופ ןוא
 ."ןעמַאמ רענעגייא ןיימ ןופ

 סָאד .טכערעג זיא םכילע םולש .ןעוועג םיכסמ ןבָאה עדנזעװנָא עלַא
 רעתמא ןַא רָאנ .חסונידילסקלָאפ רעשידיא .חסונ-דילסקלָאפ רעתמא זיא
 ,םעדָאפ םעד ןעניּפש רעטייוו ןוא ןּפַאטוצנָא ,ןעניפעג וצ חוכב םיא זיא רעטכיד

 םיחבש עלַא יד .דניק ַא יו ,קיצרַאה ןוא ךיוה טכַאלעג טָאה יקסווַאשרַאװ

 .ןָאטעג האנה קרַאטש םיא ןבָאה

 יד רעביא ןָאטעג עשזדנָאלב ַא רעדיװ ןבָאה רעגניפ סיקסוװַאשרַאװ

 ,רוחב םנופ דיל סָאד ןעגנוזעג רע טָאה לָאמ סָאד .ןַאיּפעטרָאפ ןופ ןשיװַאלק

 ןופ רעטסעווש ייווצ יד ןופ עכלעוו ,ןסילשטנַא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ

 טָאה ,רעטסעוװש יד ןופ ענייא ,הרש .הלכ ַא רַאפ ןעמענ וצ עקווירטסימכַאר

 ַאזַא ןופ ףוס םעד .ערעדנַא רעדיוו ,עטייווצ יד ,הקבר ןוא ,תולעמ ערעדנַא

 ,רוחב רעטלַא ןַא ןבילבעג זיא רע : ךָאד ריא טסייוו ןַאמהרבח

 טשינ ןוא לקניוו ןיא ןָאטעג קוק ַא םכילע םולש טָאה לָאמַארעדיװ

 עקוירטסימכַאר ןופ ךעלרעטסעוװש ייווצ יד רָאנ ,יקסוװַאשרַאװ ןייק ןזעעג

 ,לזממילש םעד ,רוחב םעד ןוא

 םעד ףיוא -- ןפורעגנָא ךיז םכילע םולש טָאה -- םיא ףיוא הוצמ ַא;

 רָאנ ?טרַאװעג רע טָאה סָאװ ףיוא ,ץלָאהקיּפ ןב הטוש ַאזַא .ךיא ןיימ רוחב

 ןיילַא ריא ןוא ,טרָא ןייז ףיוא ךיא ?קידלוש רע זיא סָאװ ,טסעומשעגקירוצ

 רימ ןטלָאװ -- ןרעייפ ייווצ עכלעזַא ןשיווצ ןענַאטשעג ןטלָאװ רימ ןעוו --

 ."ןרעבשיקעל עתמא יװ ,ןעזעגסיוא ךיוא אמתסמ

 ;טגָאזעג םיא רע טָאה ,ןשטיװָאקרַאמ קרַאמ וצ קידנעייגוצ ןוא

 .יקסװַאשרַאװ עינַאּפ ,טַאקָאװדַא רענעריואוושעג ַא טנעז ריא זַא ,טגָאז'מ,

 רענעריואוושעג ַא טנעז ריא זַא ,ךייא גָאז רעבָא ךיא .תמא סָאד זיא אמתסמ

 .ןײלַא ךיז רַאפ ךעלדיל ערעייא טלַאה ריא סָאװ ,דָאש ַא זיא'ס ןוא ,רעטכיד

 ןעגניז ייז קלָאפ סָאד לָאז ןוא .ןקורדּפָא עקַאט ןוא ןביירשפיוא ייז ףרַאד ןעמ

 ןיק קעװַא טשינ טצוו'ס זַא ,חיטבמ ךייא ןיב ךיא .לארשי תוצופת לכב

 ."רעדיל-סקלָאפ עתמא עקַאט ןרעוו ןלעװ רעדיל יד ןוא טייצ ךס
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 טָאה -- דוס ַא ןגָאזסױא לע ךיא; :ןרָאװעג טיור זיא יקסװַאשרַאװ

 ךָאנ גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךיא בָאה רעדיל יד -- טמעשרַאפ טרעפטנעעג רע

 ןצנַאגניא טעמכ בָאה ךיא ..,לייוו ,לייוו ,רַאפרעד טושּפ ,ןבירשעגפיוא טשינ

 "...תויתוא עשידיא טימ טביירש ןעמ ױזַא יו ,ןסעגרַאפ

 םולש .ט'הגאדעג טשינ רָאנ; :ןסירעגרעביא םיא טָאה םכילע םולש

 "רַאפ טעװ רע ןוא ןריטקיד טעװ ריא .ןעּפ רעד ףיוא ליופ טשינ זיא םכילע

 האנה ןוא ןעגניז טעוװו קלָאפ סָאד ןוא ,ןקורד טעװ רעקורד רעד .ןביירש

 ,"ןבָאה

 .ןעמכילע םולש טכער ןבעגעגוצ ןבָאה עלַא

 ,רעדיל עכלעזַא ןקורדּפָא טשינ לָאז ןעמ ,הלווע עשוריפב ַא ,הלווע ןַא

 ןייז דבכמ לָאז רע זַא ,ןיקסווַאשרַאװ ןטעבעג ןעמ טָאה סגעוו ןייא ןיא ןוא

 .סעּפע ךָאנ טימ

 ןוא ,קיצרַאה ןוא סיז ןעגנוזעג .ןעגנוזעג רעדיוו טָאה יקסװַאשרַאװ

 ךיל סָאד ןעמוקעג ןיא סע .ןַאיּפעטרָאפ ןפיוא טײלגַאב ןיילַא ךיז ייברעד

 וו .זַא .א *?שטַאבורט םעד םוחנת, ןופ ,"הרות תחמש; ןופ ,"עקניזומ , רעד ןופ

 יו ,רעדיל .עקירעיורט ןוא עכעליירפ ,עטושּפ ןוא עקיצרַאה רעדיל .װ .א

 : רענעט יד טרעהרעד ךיז ןבָאה ףוס םוצ ןוא .ןעגנוזעגּפָארַא ליומ סקלָאפ ןופ

 ,לרעייפ ַא טנערב לקישטעּפירּפ ןפיוא

 ,סייה זיא בוטש ןיא ןוא

 ךעלרעדניק יד טימ טנרעל יבר רעד ןוא

 ...תיב-ףלַא םעד

 רעכעה ךָאנרעד ןוא ,ליטש םדוק .טּפַאכעגרעטנוא עלַא ןבָאה ןיירפער םעד

 : רעכעה ןוא

 ,ערעייט עשז"טקנעדעג ,ךעלרעדניק עשז-טגָאז

 ...ָאד ךייַא זייוו ךיא סָאװ

 ,לרעייפ סָאד ןעזעג ןוא ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ןסעזעג זיא םכילע םולש

 עזייב טנזיױט סָאװ ,לרעייפ סָאד טָא .קישטעּפירּפ ןפיוא טרעקַאלּפ סָאװ

 -רַאפ טװאורּפעג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ,ןשינעקישנָא טנזיוט ,ןטניוו

 -טקלָאפ עשידיא יד ןלעו לרעייפ םעד ןופ ןייש םייב .טנָאקעג טשינ ןוא ןשעל

 ...זיב ...זיב ,ןעגניז ןוא ןביולג רעטייוו ,קידנדייל ,ןסַאמ
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 -עג ןעוועג ןענעז ןגיוא סנעמעלַא .ןעגנוזעג רעטייוו טָאה יקסווַאשרַאװ
 .ןענַאטשעג זיא ןַאיּפעטרָאפ רעד ואוו ,לקניוו םענעי וצ ,םיא וצ טדנעוו

 -רעטַאלפ ַא ןבָאה רעמיצ ןרעביא יװ ,ןעזעג טָאה םכילע םולש זיולב רעבָא
 ּפָאק סיקסווַאשרַאװ רעביא ןוא ,עוװוַאּפ רענעדלָאג רעד ןופ לגילפ יד ןָאטעג
 םעד ,עלעגיצ ןסייוו-יינש םנופ טלַאטשעג יד טנכייצעגּפָא טלוב ךיז טָאה
 ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םנופ םעלבמע



 רעווָאשווָאב ףסוי
 .י.עגעאא."ץיא יע עתגיץאתתתץןג,בת.,,,,ג,,,..ג.תגא,ג,..,א.ג..א.ג,.תג;;;-.ג,ג.,,א.,,,;.הג.ג.ה.ן.-ל..ג;;י-

 רעד טימ טלגנירעגמורַא ,עדייבעג עסייוו יד טרָאד ,לטע ,טסע = //

 ."עקנַארק-קיטסיײג רַאפ לָאטיּפש סָאד זיא טרָאד ? רעיומ רענרענייטש

 ןופ טעז יז .רעטײלגַאב ריא וצ ךיז טעילוט לדײמ-רעטעברַא עגנוי סָאד

 .טלעוו רעד ןופ עטרעדנוזעגּפָא ,עסייוו-ענדָאמ סָאד ,זיוה סָאד סנטייוו רעד

 -ערג יד רעבירַא ןענעז סָאװ ,יד .ןשטנעמ ענעזעוועג יד ךיז ןעניפעג טרָאד

 -עג יד ,ןועגש םנופ רעדניק יד ןריטעגעוו טרָאד .ןיזמוא ןוא ןיז ןופ ץענ

 עטמולחעגסיוא יד סָאװ ,יד ןוא ,עקיטסגנַא יד ,עקידנרעביפ יד ,עטדנעלב

 .טייקכעלקריוו ַא ןרָאװעג ייז רַאפ ןענעז ןעניורק

 סָאד ,ןירעטײלגַאב ןייז טכַארטַאב .ןייטש טביילב רעטעברַא רעגנוי רעד

 זַא .ארומ טָאה יז זַא ,טליפ רע ,לדיײמ-רעטעברַא עקנַאלש ,עקירָאהצרַאוװש

 .יז טקערש ,ךיז ןרעטנענרעד ייז ןכלעוו וצ ,זיוה עסייוו סָאד

 בָאה ךיא .תמא םעד סיוא גָאז -- רע טגערפ -- ?לטע ,ארומ טסָאה,

 טשינ רעבָא טסָאה וד .ריד רַאפ טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ריד ,טנרָאװעג ךיד

 ,"הטרח טסָאה וד זַא ,ךיא עז טציא ןוא .םייה רעד ןיא ןביילב טלָאװעג

 הטרח רָאנ --- לדיימ סָאד טגָאז -- ,ירעה ,לסיבַא עקַאט ךיא בָאה ארומ,

 טניפעג רע .טיזיוו םעד ןרעװעשוװָאב ןכַאמ וצ טיירג ןיב ךיא .טשינ ךיא בָאה

 ךיז טרעמיק יצ ,טסייװ רע ןוא ,זיוה "םענעי, ןיא רָאי עכעלטע ןיוש ךיז

 .רעטכיד-רעטעברַא ןַא ,רעטכיד רעזנוא ךָאד זיא רע .םיא ןגעוו רעצעמע

 ."ףמַאק םוצ טקיטומרעד רע טָאה זנוא .ןעגנוזעג רע טָאה טיונ רעזנוא ןגעוו

 םעד עזַאּפ ןעייטש סָאװ ,רעמייב עקידגנילירפ יד ןיא טשיור טניוװ ַא

 ןרעביא טעלירט לגיופ-ןכרעל ַא .געוו ןרעביא ןרעטַאלפ ןבלַאװש עגנוי .געוו

 .ןוז רעד וצ לגילפ ענייז טגָארט ןוא דלעפ

 זיא גנַאג טונימ רָאּפ ַא .ךַאילש ןפיוא ןעייטש ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד

 ןרעה ייז ןוא .גנילירפ זיא ייז םורַא .זיוה-םיעגושמ םנופ רעיוט םוצ זיב

 ןופ ןעלירט ןיא ןוא ןבלַאװש יד ןופ רעטַאלּפ ןיא ,טניוו םנופ שיור ןיא

 ,רעטכיד רעייז ,רעטכיד םנופ דיל-סגנילירפ סָאד -- ןוז רעד וצ לגיופ םעד

 .רעוועשווָאב ףסוי
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 ,עלעז רעגנוי ןיימ ןופ ןעמָארטש ריא ףיוא-טשיור
 ,עלעה יד ,ערעיינ יד ,טלעוו יד טסירג ןוא
 ,ןעגניז עפרַאה ןיימ לָאז ןעגנַאלק-םיבורכ טימ
 .ןעגנילק דיל-טסול ןיימ לָאז ןעלדיפ טנזיוט יו

 ,ןבעל סעיינ ַא טצָארּפש רעדלעפ עלַא ןופ
 ןטייז עלַא ןופ דיירפ עפיט ַא טבעווש סע

 ,ןטייוו רעד ןופ רענעט-רעביוצ טימ טפור ןוא

 ,סע טקעמש םיתיזה-רה םעד ןֹופ םימשב יו
 סע טקעד רעיילש ןטבעוועג-טפול ַא טימ יו
 ,רעיירפ ןוא טפנַאז ךיז טגער ןוא .וצ גרעב יד
 ,רעיינ ַא טלעוו ַא ןוא גנונעפָאה רעיינ ַא וצ

 :ןגערפ ןטייוצ םייב ליוו רענייא .עטקיצטנַא ןכרָאה ןוא ןעייטש ייז
 םעד ןופ ןשיור ןיא .טשינ טגערפ ייז ןופ רענייק רָאנ 7! טרעהעג טסָאה;
 ךָאנ ייז ךיז טליוו'ס ןוא רעװעשװָאב ןגנוי םנופ םיטש יד ייז ןרעה ,טניוו
 .ןרעה ןוא ןרעה

 ,ןיינ .רעקידנרָאצ ,רעקיטכעמ ,רעקיטסַאה טרעוו טניװ םנופ ןשיור סָאד
 ןרעה ייז .רעטכיד םנופ םיטש יד רָאנ ,טנרָאצ סָאװ ,טניװ רעד טשינ זיא'ס
 -רַאפ-רעטעברַא ןַא ףיוא קירוצ ןרָאי טימ יוװ ,רָאלק ױזַא טקנוּפ םיטש יד
 רעד סוינעג רעד, : דיל ןייז טרימַאלקעד טָאה רעוועשווָאב תעשב ,גנולמַאז
 ; ?טייהשטנעמ

 ,רעשרעה עצלָאטש ,עמיטש ןיימ טרעה

 ,רעדימשיןגיל ,רעביור-ןטלעוו

 ןרעוו ןלָאז טרעטיצרַאפ ןוא

 ,רעדילג עטקעדַאב-ץלַאמש ערעייא

 ,רעמיצ עכייר ,עסיורג יד ןיא

 ,ןשיק ענעדייז ,עכייוו יד ףיוא

 ןעקנורטַאב-ןייוו טציא טגיל ריא ואוו

 ןסיז םעד ףָאלש םעד טסינעג ןוא



 1011 ןטפירש עטלמַאועג

 "טימ ןליפרעד ןירעטעברַא עגנוי יד ןוא רעטעברַא רעגנוי רעד : ענדָאמ

 טנרָאצ ןוא טעמושז ייז םורַא ןוא ייז ןיא ָאד זיא רעטכיד רעד זַא ,לָאמַא

 זיא ,לָאטיּפש םענעי ןיא ןרָאי טניז טגיל סָאװ ,טרָאד רעד ןוא .,דיל ןייז

 ןטָאש רעקיזָאד רעד ןמז-לכ רָאנ .רעטכיד ןופ ןטָאש רענעכָארבעג רעד רָאנ

 .ןסעגרַאפ טשינ םיא ןעמ רָאט ,דרע רעד ףיוא ךָאנ טעקנָאלב

 ןסָאלשַאב ןבָאה ייז סָאװ ,טוג זיא'ס .ןסעגרַאפ טשינ םיא רָאט ןעמ ,ןיינ

 -יונ רשפא .רעהַא ןעמוקוצּפָארַא ידכ ,ןצונוצסיוא קיטנוז ןעיירפ םעד טנייה

 ןיא -- רעדיל ענייז טימ טסיירטעג ייז טָאה סָאװ ,רעד טָא ,ךיז רע טקיט

 טימ טקיטומרעד ייז טָאה סָאװ ,רעד ךיז טקיטיונ רשפא .,טרָאװ-טסיירט ַא

 ,טייז רעייז ןופ גנוקיטומרעד ַא ןיא ,גנַאזעג ןייז

 יז ,קיטומ ,טיירג יז זיא טציא .םולח ַא ןופ יװ ,ףיוא ךיז טּפַאכ לטע

 .סנטָאש יד ןזיוה'ס ואוו ,לעווש יד ןײגרעבירַא ןוא ןייג טעװ

 *! םוק ,ירעה;

 *! םוק;

 ירפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ ,עלערַאמכ סָאד ,ןייג ךיז ןזָאל ייז

 ַא ,ןעמוקעגנגעקטנָא םיא זיא סטייווצ ַא ,ןסקַאװ ןעמונעג טָאה ,למיה ןפיוא

 ןוא רעטנענ ,םענייא ןיא ןיוש טייג ןעמ .רבח ךיג ןרעו ןדנובַאגַאװ .סטירד

 .ןוז רעד וצ רעטנענ

 -- לדיימ סָאד טגָאז -- ירעה ,ןעשעג טנָאקעג סָאד טָאה ױזַא יו;

 -טימ ןוא ,רעקיטסולספמַאק ,רעקיטסולסנבעל ,רעטנוזעג ַאזַא ןעוועג זיא רע

 ",..לָאמַא

 -רַאפ וצ ריא טיג -- רעדיל ענייז טימ רעיונעג ךיז טנעקַאב ןעמ זַא,

 ףוס ןשיגַארט םעד טָא ןפיירגַאב וצ רעסעב ןָא ןעמ טביוה -- ירעה ,ןייטש

 ןופ רעמיורט ַא ,קיטסולספמַאק ,קידרעּפָאה ןעוועג זיא רע ,תמא .םענייז

 ,ענעכילגעגסיוא ןייק ןעוועג טשינ טרָאפ זיא המשנ ןייז רעבָא ,ןגרָאמ ןרעסעב ַא

 ןטָאש ַא יװ ,ןעגנַאגעגכָאנ רדסכ םיא זיא עילָאכנַאלעמ יד .עשינָאמרַאה ןייק

 םיא ,טנַאה יד םיא ףיוא טגיילעג טָאה יז זיב ,טירט ענייז ןטיהעג טָאה יז

 ,"דימת ףיוא ןיוש רשפא ,ןעגנַאפעג

 ,"רָאלק רימ רעלקרעד .ירעה ,טסניימ וד סָאװ ,יונעג טשינ ייטשרַאפ ךיא;

 ןיא טליהעגנייא, יװ ,דיל ַאזַא ןרעוועשווָאב ייב ,לשמל ,טנעייל ןעמ זַא;

 ןעמ טרעוװו -- "םובלָא; ןייז ןופ דיל עטשרע סָאד זיא'ס -- "*ערַאמכ ַא
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 ןגעווטסעדנופ טגָאז ןוא תורוש טכַא ןופ דיל ַא זיא סע .טרעטישרעד טושּפ

 :לטע ,וצ ךיז רעה .ךס ַא רעייז

 ,ערַאמכ ַא ןיא טליהעגנייא

 ,טיירב ןוא טייוו למיה רעד טגיל

 רעסַאװ ןּפָארט קיצנייא ןייק ךָאד

 ,טייג ןקלָאװ ןצרַאװש םעד ןופ

 ,למיה ןפיוא יוװ ,ץרַאה ןיימ ףיוא

 ,רעווש ןוא סיורג ןקלָאװ ַא טגיל

 -- ןצַאלּפ טשינ ליוו ןקלָאװ רעד רָאנ

 .רערט קיצנייא ,קיצנייא ןייק טניר'ס

 ריד ךיא לָאז יו -- טייקרעוש יד ךיז טליפ דיל ןקיזָאד םעד ןיא;

 טשינ רע טגנערב ,טצַאלּפ רע זַא ,ןקלָאוװו ַאזַא ,יילב ןופ טייקרעווש ַא ? ןגָאז

 ."עפָארטסַאטַאק ַא ,רעטיוועג ַא רָאנ ,ןגער-גנילירפ ןקידהיחמ ןייק

 םיוק טמעטָא יז .בייל ןרעביא ךרוד ריא טייג רעטיצ ַא יו טליפ לטע

 : סיורַא

 ,"ךעלקערש;

 דימת דיל עקיזָאד סָאד יז טָאה טציא זיב .ןגָאז טשינרָאג יז ןָאק רעמ

 עביל ריא יד טכוזעג דימת ךוב סרעוועשווָאב ןיא טָאה יז .טרעּפיהעגרעביא

 טכַאמעג ףיורעד יז טָאה רבח ריא ןעוו ,טציא .רעדיל-ףמַאק עטנַאקַאב ןוא

 ,טייטשרַאפ ןוא טצַאלּפעג טָאה ןקלָאװ רעד זַא ,יז טסייוו ,םַאזקרעמפיוא

 ןזיווַאב ןוא ןיזמוא רעד ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןקלָאװ םעד ןופ סָאװרַאפ

 ,םינּפ קיליורג ןייז

 דיל סָאד יװ ,לטע טליפ ,לָאטיּפש םוצ ךיז ןרעטנענרעד ייז רעמ סָאװ

 ,דיל ןקיזָאד םעד ןופ ןעיײרפַאב ךיז ליוו יז .ריא רעביא הטילש ַא טמוקַאב

 ליוו ,רעטכיד ןקנַארק םעד ןכוזַאב טייג יז ןעוו ,טציא דָארג .ןסעגרַאפ סע

 .עטרעטיילעג ַא ,עקיטכיל ַא ןייז יז

 ,גנומיטש ערעוװש עקיזָאד יד ןעײרשרַאפ וצ ,ןביירטרַאפ וצ ידכ ןוא

 וצ גנַאזעג, סרעוועשווָאב ,לוק ַא ףיוא ,ךיוה ןרימַאלקעד וצ ןָא יז טביוה

 : ?קלָאפ ַא
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 ןוא טנלע ױזַא טזיב וד סָאװ ,קלָאפ ָא ,ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ,םערָא
 ,םורד ןוא ןופצ וצ ,ברעמ ןוא חרומ וצ ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ,תוריּפ יד טעברַא ןייד ןופ עז ןוא תורצוא עטלמַאזעג יד עז ןוא

 .תורוד ענעזעוועג עירפ ןופ םוטכייר םנעעבילבעג םעד עז ןוא

 ,ןפיש ענעדָאלעג יד םי ןפיוא עז ןוא ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ענעזעוועג רעירפ ןופ םוטכייר םענעבילבעג םעד עז ןוא

 ,ןוויטָאמָאקָאל

 ,ןטייו ַא טנגעג ַא ןופ דניוושעג ןעמוק ןוא ןבעווש ייז יוװ ,יז ןוא

 ,ןטייב וצ תורוחס ןוא ןטקודָארּפ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןריפ ןוא

 ,ןקירבַאפ עסיורג עטרעיומעג יד עז ןוא ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ,ןקירטש ןוא ןעיינ ןוא ןגעוו ןוא ןעלבוה ןוא ןגעז רעטעברַא ואוו

 ,ןצוּפ ןוא ןטעלג ןוא ןצינש ןוא ןקָאט ןוא ןלייפ ןוא ןדימש ןוא

 ןכעלשטנעמ םוצ םוטכייר םעד ןפַאש ןוא ערַאװ יד ןפַאש ןוא

 .ןצונ

 ערַאמכ יד יו ,טליפ יז .ףָארטס ךָאנ ףָארטס רעטייוו טרימַאלקעד לטע

 ,טנירעצ ,טשינ טרעוו ,ּפָא-טערט

 :ףָארטס ןטצעל םייב ןיוש יז טלַאה טָא ןוא

 ערעטסניפ יד ןופ סױרַא ייג ,קלָאפ ָא ,ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ,םירבק

 ,םורד ןוא ןופצ ןוא ברעמ ןוא חרזמ וצ ןגיוא ענייד ףיוא-ביוה

 ,תוריּפ יד טעברַא ןייד ןופ םענ ןוא תורצוא עטנשריעג יד םענ ןוא

 .תורוד עקידיירפ יד ןיא ףַאש קידנסינעג ןוא ,בעל קידנּפַאש ןוא

 זיא טנייה .ןפָא זיא רעיוט רעד .לָאטיּפש ןופ רעיוט םייב ייז ןענעז טָא

 טיה ןוא טייטש רעטכעוו ַא רָאנ .עקנַארק יד ןכוזַאב ןעמ געמ טנייה .קיטנוז

 ץענערג יד טיה רע .ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ,רעקירָאילטימ ַא .גנַאגנײרַא םעד

 .. .ןיזמוא ןוא ןיז ןשיוװצ

 -ןיײרַא םייב לוטש ַא ףיוא טציז סָאװ ,רעטכעוו םייב סעּפע טגערפ ירעה

 ןיא ןירַא סעּפע טעשטרָאװ רע .טשינ םיא טרעפטנע רעטכעוו רעד .גנַאג
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 סָאד טרעהעגסױרַא ןעלמרומ םעד ןופ טָאה יז זַא ,ךיז טכַאד ןעלטע .דךיז

 ."עירַאלעצנַאק, טרָאװ

 ןעמ יצ .ןרעוװועשווָאב ףיוא ךָאנ ךיז ייז ןגערפ עירַאלעצנַאק רעד ןיא

 רעטעברַא ןענעז ייז ?ךיז רע טניפעג ואוו .ןדער םיא טימ .ןעז םיא ןָאק

 .רעטכיד םעד ןכוזַאב ןעמוקעג ןענעז ןוא ,קרָאי-וינ ןופ

 טעברַאפ ,טַאלַאכ ןסייוו ַא ןיא רעה רערעטלע ןַא ,רָאטקָאד רענרושזיד רעד

 : ךיור םעד קידנזָאלב ,ןסַאלעג טדער ןוא סָאריּפַאּפ ַא ןָא-טדניצ רע .ןציז ייז

 ןעמ .ןעז םיא ןעמוק רעטעברַא ךס ַא ?ןעז ריא טליוו ןרעוועשווָאב;

 רע .טנעיילעג טשינ םיא בָאה ךיא .רעטכיד רעטוג ַא זיא רע זַא ,טגָאז

 ,"דָאש ַא ,דָאש ַא זיא'ס ...רעוװעשוװָאב ,ָאי .שידיא ףיוא טביירש

 -- "?!רָאטקָאד ןרעװ טנוזעג ךָאנ טעװ רע זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא;

 ,טרעטיצ עריא םיטש יד ןוא ,לטע טגערפ

 בָאה ךיא ,טסייו רעוו -- רָאטקָאד רעד טרעפטנע -- ,ןרעוו טנוזעג,

 טָא .דנַאטשוצ רעד ץלַא ךיז טרעגרערַאפ רָאי רָאּפ ַא טניז .טשינ זַא ,ארומ

 ןילעש .םיאנוש ענייז רַאפ טלעוו עצנַאג יד טלַאה ,טציירעצ ,דליוו רע טרעוװו

 ,ןיינ .ריּפסקעש ,עטעג זיא ןילַא רע .עלעקנעב:ןסופ ןייז רַאפ רע טכַארטַאב

 "...סואעטעמָארּפ ,סָאזינָאיד ,ָאללָאּפַא -- ןעמַאזוצ יירד עלַא ייז יו ,רעמ

 -וצ רע טכערב טָא -- רָאטקָאד רעד רעטייוו טלייצרעד -- טָא ןוא;,

 -טכיילש .טרָאװ ןייק סױרַא טשינ טדער רע .שילָאכנַאלעמ טרעוװ ,ןעמַאז

 סָאװ ,ןגיוא עכלעזַא טימ ןָא רע טקוק ,םיא וצ ןעמ טדער ,ןטָאש ַא יו ,םורַא

 "עד ןוא עינַאמ ןשיווצ .טנוה םענעגָאלשעג ַא ןופ ןגיוא יד ךייא ןענָאמרעד

 ןדנַאטשוצ עקיזָאד יד .רעהַא ןוא ןיהַא טרעדילשעג רע טרעוו ,עיסערּפ

 ךָאנ סָאד טעװ רע גנַאל יו ,טסייו רעוו .ףיוא םיא ןסערפ ,םיא ןציירעצ

 *? ןטלַאהסיוא

 ןעמוקעג לעיצעּפס ןענעז רימ ?רָאטקָאד ,ןעז םיא ןעמ ןָאק רשפא,

 .""םעד בילוצ קיטנוז ןעיירפ ַא טרטּפעג .קרָאי-וינ ןופ

 -ןַאלעמ לָאמַארעדיװ רע זיא טנייה .ןטרָאג ןיא טציא טריצַאּפש רע;

 "ןעמוקַאבסױרַא טשינ טשינרָאג םיא ןופ טעװ ריא .שילָאכ

 זױלב ,שטָאכ סנטייו רעד ןופ ןייז לָאז .ןעז זיולב םיא ןליוו רימ,

 ."עגר ןייא ףיוא

 ,"ןייג רימָאל --- רָאטקָאד רעד טגָאז -- טוג;

 ,קרַאּפ רעד ךיז טניפעג לָאטיּפש ןרעטניה .ןסיורד ןיא ייז ןענעז טָא
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 ,קנעב יד ףיוא ןציז לייט ַא .םורַא ןריצַאּפש ןטַאלַאכילָאטיּפש ןיא עקנַארק

 .סעקשזעטס יד ייב טלעטשעצ ןענעז סָאװ

 טלַאטשעג עכיוה ַא טייטש לגרעב ןפיוא .לגרעב ןיילק ַא קרַאּפ ןטימ ןיא

 טייטש רע .רעוועשווָאב ףסוי זיא'ס .לצימ סייוו ַא ּפָאק ןפיוא .טַאלַאכ ַא ןיא

 ,טגנערטשעגנָא ןענעז ןגיוא ענייז ,למיה םוצ ּפָאק םעד ןסיררַאפ

 טָא .יײז טנעקרעד רעוועשווָאב .סטכער ןופ ךיז ןרַאש סערַאמכ יד

 רעד ,רַאצ רעד זיא ּפָאק ןפיוא ןיורק רעד טימ ןוא דרָאב רעד טימ רעד

 עטרעּפמולעגמוא .דרעב עטרעביושעצ טימ ןקַאזָאק הנחמ ַא םיא רעטניה .לוונמ

 טרַאש הנחמ יד .טנעה יד ןיא ןזיּפש עקידארומ .ּפעק יד ףיוא סעמשטוק

 .טדנעלב ,טלקניפ ,טכייל סָאװ ,ןוז רעד וצ ,רעטנענ ,רעטנענ ,ךעלעמַאּפ ךיז

 למיה טייז רעטכער רעד ןופ הנחמ יד .רַאפעג יד טעז רעװעשווָאב

 טלמרומ -- *?ןייז טעװ סָאװ; .רעקידנעָארד ,רעטכידעג ,רעסערג טרעוו

 ,סקניל ףיוא ךיז ןדנעוו ןגיוא ענייז ןוא רע

 .ןטלַאטשעג ,ןיינ ...סנקלָאװ הנחמ ַא ךיוא ךיז טרַאש טייז רענעי ןופ

 ןיא ןָאטעגנָא ,עטרעגָאמעגסיױוא ןטלַאטשעג .ייז טנעקרעד ,יונעג ייז טעז רע

 .ףיונוצ ךיז ןסילש ייז .רערעמ ,רערעמ ךיוא ןרעוו ייז .עסעװרָאב .סעטנַארט

 ןעלקנוטרַאפ ןזָאל טשינ טעװ יז ,רעטייוצ רעד ןגעקטנַא טקור הנחמ יד

 ,ףמַאק זיא ףמַאק ...ןוז יד

 ייוַצ יד .טגנערטשעגנָא זיא םינּפ ןייז .ןייא ךיז טקוק רעוועשווָאב

 ןופ הנחמ עצרַאװש יד ,רעטייוצ רעד וצ ענייא טנעָאנ ןיוש ןענעז תונחמ

 .ןסיוטשפיונוצ ךיז ייז ןלעװ טָא-טָא ...ןוז יד טקעדרַאפ ןיוש טָאה סטכער

 םעד ןופ .רעווש טמעטָא רעוועשווָאב .רענוד ַא ...ץילב ַא ,ץילב ַא

 .עקידנלַארטש ַא ,עטײנַאב ַא ,עטײרּפַאב ַא סױרַא ןוז יד טעװ ףמַאק ןקיזָאד

 "נוא טשינ ךיז רָאנ -- רע טלמרומ -- ,ןבעגרעטנוא טשינ ךיז רָאנ;

 ..."ןבעגרעט

 .לגרעב ןפיוא קנַאלש ןוא ךיוה טייטש רעװעשוװָאב .ךיז ןציירק ןצילב

 טָא .עטמולחעגסיוא ןַא ,ענעגיובעגסיוא ןַא ,טלַאטשעג ַא ןעעז ןגיוא ענייז

 -סיוא ...םערוטש זיא'ס .ןצילב יד ןשיוצ טקיטכיל יז .רָאה עריא ןרעטַאלפ

 ..יטדער יז ...טגניז יז .ןטסיופ יד טלייב טלַאטשעג יד .םערוטש רעטקנעבעג

 :"ןָאיצולָאװער , דיל ןייז טרימַאלקעד יז

 ןָא"טביוה סע ןעוו ,ןוז יד יװ ,טעמָאק רעצלָאטש ַא יו ,םוק ךיא

 ,ןגָאט ּוצ
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 רענוד ןופ ןוא ץילב ןופ רעטיועג רעזייב ַא יו ,םוק ךיא

 ,ןגָארטעג

 ,ןענַאקלואוו עטקעדַאב-ןקלָאװ ןופ עװַאל עקיטולב ַא יו ,םוק ךיא

 טקערשרעד ןוא טקעװ סָאװ ,ןופצ ןופ םערוטש רעד יװ ,םוק ךיא

 .ןענַאעקָא

 ןריובעג טפַאשרעה ןופ רבדמ רעד ןיא ןיב ךיא לייוו ,םוק ךיא

 ,ןרָאװעג

 ןגיצצרעד ןוא טקעװעג רעשרעה יד ןבָאה סע לייוו ,םוק ךיא

 ,ןרָאצ ןיימ

 ןבעל ןופ העירז יד ןָאק טסורב עכעלשטנעמ יד לייוו ,םוק ךיא

 ,ןטיוט טשינ

 ןדימשרַאפ קיבייא ףיוא טייהיירפ יד טשינ ןָאק ןעמ לייוו ,םוק ךיא
 ,..ןטייק ןיא

 .טפַאגרַאפ טקוק ןוא טייטש לרָאּפ-רעטעברַא סָאד

 ,ךיז ןציירק םיא רעביא ןצילב יד .טלכיימש רעוועשוװָאב



 רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה

 ,ןדיא םלוע ןַא טלמַאזעגפיונוצ ךיז טָאה שזָאבישזדמ ןיא שדקה ןרַא

 ץנעדיזער סלכורב 'ר ןופ טײקמערָא עצנַאג יד .רעדניק ןוא רעבייוו

 -ָארטסָא עלעשרעה ץל םעד דובכ ןבעגוצּפָא ידכ ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא

 ,שדקה ןיא ןברָאטשעג טכַאנ ענעי זיא סָאװ ,רעילָאּפ

 -עגּפָא טָאה --- ,ָאטשינ רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןיוש זיא ,סע טסייה;

 םיא טימ .דָאש ַא ,דָאש ַא -- .ןגיוא עקידרעסַאװ טימ דיא רעלעג ַא טצפיז

 ַא .רעגנוה רעד רעגנירג .המשנ רעד ףיוא רעכעליירפ ןעוועג סעּפע זיא

 ,"דָאש ַא ,דָאש

 ,לדיא רעגָאמ ןיילק ַא ןָאטעג גערפ ַא טָאה -- *? טלעפעג םיא טָאה סָאװ,

 ,דמערפ רעד ןופ סיוא-טזייוו

 ןטימ ןטסָאמעגּפָא םיא ,רעגערפ םעד טקיקעגנָא טָאה דיא רעלעג רעד

 :ןָאטעג עשטרָאװ ַא לוטיב טימ ןוא סיפ יד זיב ּפָאק םנופ קילב

 "?טשינ ָאד ריא טייטשרַאפ סָאװ .רעטעפ ,טלעפעג םיא טָאה הסנרּפ,

 :ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג טָאה דמערפ רעד ןופ לדיא עניילק סָאד

 -טסעדנופ ןוא ,הסנרּפ ןייק טשינ ךיוא ,ה"ב ,ךיא בָאה טָא .. .הסנרּפ;

 ,"טעז ריא יװ ,ךיא בעל ןגעוו

 :ןגיוא יד טצָאלגעגסיוא טָאה רענעי

 לגייפ יד ןופרעד ןיוש ךָאד ןדער סע ?טשינ עקַאט טסייוו ריא ,סָאװ;

 ."רעכעד יד ףיוא

 יד ןלייצרעד ,רעגייטש ַא ,סָאװ -- רעדמערפ רעד טגערפ --- ,סָאװ;

 "? רעכעד יד ףיוא לגייפ

 ןוא לדיא םעניילק םוצ רעקירעדינ ּפָארַא ךיז טגיוב דיא רעלעג רעד

 :ןײרַא רעיוא ןיא ןייא םענעי טמיור

 ,ֿפערט יד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ,ןעלשרעה ,םיא טָאה ,לכורב 'ר ,יבר רעד,

 געט עכעלטע ןיא ןוא שדקה ןיא טריפעגקעװַא ףכית ןעלשרעה טָאה ןעמ

 ."ןברָאטשעג רע זיא םורַא

 סע זיא סָאװרַאפ -- טניוטשעג רעדמערפ רעד טָאה -- ַאוויוא ,אוו-וא,

 ידֹּכ ,שזָאבישזדעמ ןייק ןעמוקעג זיא לשרעה זַא ,ךיז טכוד ? ןעמוקעג םיא
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 סָאװרַאפ .תובצע ןייז ןופ ןסײײרוצסױרַא םיא ,ןיבר םעד ןכַאמ וצ ךעליירפ

 *? ךייא טעב ךיא ,ןעמוקעג םיא סע זיא

 ,טלייצרעד ןוא רעקירעדינ ךָאנ ןגיובעגנייא ךיז טָאה דיא רעלעג רעד

 :ןײרַא רעיוא ןיא לדיא םעניילק םעד טעשטּפעשעגנײרַא

 טדערעגסיא טשינ ,לכורב 'ר יבר רעד זיא ,רעטעפ ,טסייו ריא יו;

 ,הוואגילעב רעניילק ןייק טשינ ןוא ןסעכ ַא ,קינהרוחש הרמ ַא ,ןייז סע לָאז

 ,רעװ-יבַא טשינ זיא רע זַאי שינערעהוצנָא ןַא ריד רע טיג טונימ ייווצ עדעי

 ."לקינייא ןַא סבוט-םש-לעב םעד רָאנ

 -- דמערפ רעד ןופ לדיא עניילק סָאד קירעגיינ טעשטּפעש -- ,ונ ,ונ;

 "3? ַאה ,ןעלשרעה טימ ןָא סָאד ךיז רעהעג סָאװ רעבָא .ךיא סייוו גנידצלַא סָאד

 דיא רעלעג רעד ךיז טסעכ -- ,טשינ טייצ ןייק ױזַא ריא טָאה סָאװ,

 יןרעוו ריואוועג גנידצלַא ןיוש ריא טעװ ,ןדערסיוא טזָאל --

 ןרָאפעגמורַא זיא יבר רעד ױזַא יו ,טלייצרעד דיא רעלעג רעד ןוא

 -סיוא לטעטש ַא ןיא טָאה עלעשרעה ױזַא יו .ךעלטעטש יד רעביא ץל ןטימ

 יבר רעד .דניק ַא טנייוװעג טָאה טכַאנ עצנַאג יד ואוו ,הינסכַא ןַא טכוזעג

 טצעגיישעגסיוא רע טָאה ירפ רעד ןיא .גיוא ןייק ןכַאמוצ טנָאקעג טשינ טָאה

 :תונעט םיא וצ טַאהעג ,ןעלשרעה

 וד ןטעבעג ךיד ךָאד בָאה'כ -- טגָאזעג יבר רעד טָאה -- ,שטייט'ס;,

 טכַאנ עצנַאג יד טָאה ףוס םוצ ןוא הינסכַא עליטש ַא ןעניפעג רימ טסלָאז

 ."דניק סָאד טנייוועג

 ,עװַאקעשט -- המשנ יד טצעזעג לדיא עניילק סָאד טָאה -- ,ונ ,ונ;

 "?טרעפטנעעג םיא טָאה לשרעה סָאװ

 םוצ טגָאזעג ןוא ןָאטעג לכיימש ַא ,רעגייטש ןייז יו ,טָאה לשרעה;

 ,טכַאנ עצנַאג יד טנייועג טָאה סָאװ ,דניק סָאד זַא ,יבר ,טניימ ריא : ןיבר

 ןלעװ ךעלקינייא יד ןופ ןוא ,לקינייא ןַא זיא דניק סָאד .דניק טושּפ ַא זיא

 "...ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה ןדיא

 טסייה סָאד טָא -- לדיא עניילק סָאד טכַאלעצ ךיז טָאה -- ,ַאכדַאכ;

 םנופ לקינייא םעד טגָאזעגנײרַא טסייה סָאד טָא .ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג

 ,"בוט-םשילעב

 :לדיא עניילק סָאד טקוקעגנָא טניוטשרעד טָאה דיא רעלעג רעד

 יד טגָאזעגנײרַא טָאה לשרעה זַא ,אלימ ?רעטעפ ,ריא טכַאל סָאװ;
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 ?ןיבר םעד רעבָא .ייז ףיוא הווצמ ַא ,ךיא יײטשרַאפ ,שדוק ילכ יד ןוא םיריבג

 "!?ןיבר םעד ,ךייא גָאז ךיא סָאװ ,טרעה ריא

 :ןכַאל רַאפ טכייקעג טָאה לדיא עניילק סָאד

 .טגָאזעגנײרַא ןיבר םעד וליפַא .ץל רעסיורג ַא ,ץל ַא טסייה סָאד טָא;

 ,*ַאכ-ַאב-ַאכ

 ,רע רעבָא -- רעלעג רעד טצפיזעגּפָא טָאה -- ןכַאל ךיז טגעמ ריא;

 םיא סע טָאה יבר רעד .ןבעל ןטימ טלָאצַאב תמא םעד רַאפ טָאה ,ךעבענ

 םיא וצ זיא לשרעה ןעוו ,גָאט םענייש ַא ןיא ןוא .ןייז לחומ טנָאקעג טשינ

 -עגּפָארַא ןוא רענלָאק ןרַאפ ןעמונעגנָא םיא יבר רעד טָאה ,ןענַאטשעגוצ

 ."ּפערט עלַא ןופ ןפרָאװ

 ,גיוא ןייא ףיוא רעדנילב ַא ,דיא ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,עװַאקעשט

 רזוע 'ר יאבג רעד יצ עװַאקעשט -- לדער ןטייווצ ַא ןיא ןענַאשעג זיא סָאװ

 ,"היוול רעד וצ ןעמוק טעװ

 רעקיוה רעד עידוד טָאה --- ןעמוק טשינ טעוװ רע זַא ,טעוװעג ַא ייג ךיא,

 'ר יאבג רעד .טגָאזעגנײרַא ענשזַאװ םיא טָאה לשרעה -- .ןפורעגּפָא ךיז

 ,"ךייז לחומ טשינ סָאד םיא טעוװ רזוע

 טגערפעג קירעגיינ טָאה -- *?טגָאזעגנײרַא םיא רע טָאה סָאװ ,סָאװ;

 ,גיוא ןפיוא עמליב ַא טימ דיא ַא ,רעטירד ַא

 טלייצרעד ןוא ןטעב גנַאל טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רעקיוה רעד עידוד

 ןפיוא ןעלשרעה טלעטשעגּפָא לָאמ ןייא טָאה יאבג רעד ױזַא יו ,השעמ יד

 ןוא םיא וצ טגָאזעג רזוע 'ר טָאה ,"עלהמכח ַא סעּפע גָאז, .קירב ןלָאמש

 .געוו םעד ןעלשרעה טלעטשרַאפ ךיוב ןבָארג ןטימ

 סָאװ ,רעכיג ןיוש לייצרעד ,עידוד ,המשנ יד סױרַא טשינ ןיוש יצ;,

 ןדיא עכעלטע ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה -- "טרעפטנעעג םיא טָאה עלעשרעה

 ,לָאמַאטימ

 יאבג םעד טגערפעג טָאה לשרעה ױזַא יו ,טלייצרעד טָאה עידוד ןוא

 רעד זיא -- טגערפעג םיא רע טָאה -- רזוע 'ר ,סָאװרַאפ, :שינעטעד ַא

 "? טעפ ןביוא ןופ ןוא רעגָאמ ןטנוא ןופ ,ךיוה רעד ןיא טילפ סָאװ ,רעלדָא

 רעד, :טרעלקעגפיוא עלעשרעה םיא טָאה .טסואוועג טשינ טָאה יאבג רעד

 ארומ טָאה רע לייוו ,רעגָאמ ןטנוא ןופ זיא ךיוה רעד ןיא טילפ סָאװ ,רעלדָא

 טָאה ךיז רעביא לייו ,טעפ רע זיא ןביוא ןופ ;רעגעי ןופ לייפ רעד רַאפ

 רעטייוו לשרעה טָאה -- ,יאבג ,טציא ןוא ."טשינ ארומ ןייק םענייק רַאפ רע
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 "? רעגָאמ ןביוא ןופ ןוא טעפ ןטנוא ןופ עקשטַאק יד זיא סָאװרַאפ --- טגערפעג

 ארומ טָאה עקשטַאק יד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא לשרעה טָאה ףכית ןוא

 יז טָאה ןטנוא ןופ ;:רעגָאמ ןביוא ןופ יז זיא רַאפרעד ,לגיופ-ביור ןרַאפ

 .טעפ ןטנוא ןופ יז זיא רַאפרעד ,טשינ ארומ ןייק םענייק רַאפ

 :טקידנערַאפ ןוא טורעגּפָא עלייוו ַא ךיז טָאה רעקיוה רעד עידוד

 לשרעה סָאװ ,טסואוועג טשינ .םלוג ַא יװ ,ןענַאטשעג זיא יאבג רעד;

 -נײרַא םיא ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןייז טימ טָאה לשרעה זיב .םיא ןופ ליו

 : טגָאזעג

 ןביוא ןופ םעד רַאפ טשינ ארומ ןייק טשינ טָאה ,םיאבג ,ריא רעבָא;

 .ןטייז עדייב ןופ טעפ ריא טנעז רַאפרעד .ןטנוא סָאװ ,םעד רַאפ טשינ ןוא

 טסואוועג רעדעי טָאה טציא .קיצרַאה ןוא ךיוה טכַאלעג טָאה םלוע רעד

 טשינ .היוול רעד וצ ןעמוק טשינ טעװ רזוע 'ר יאבג רעד זַא ,רָאלק ףיוא

 עלעשרעה סָאװ ,עלַא יד ןופ טשינ רענייק .לכימ 'ר ,ריבג רעד טשינ ןוא רע

 ץל םעד ןופ היוול יד .ןבעל ןייז ייב טכַאלעגסיױא ןוא טגָאזעגנײרַא טָאה

 .טײלעמערָא יד רָאנ ןטײלגַאב ןלעװ ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןַאמערָא םעד

 יד טָא .ךעלטרעוו ןוא ךעלציּפש ענייז ןופ האנה ןבָאה סָאװ ,עלַא יד טָא

 .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ץל םעד ןגעוו השעמ יד ןעניּפש סָאװ ,עלַא

 עלייוו ַא ךיז ,ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא ,לכימ 'ר ,לטעטש םנופ ריבג רעד

 רעה ןופ היוול יד ןייז טעוװ דלַאב זַא ,קידנרעוו ריואוועג ןוא טלעטשעגּפָא

 לכימ 'ר ,טָאטש רעד ןופ סחוימ רעד ךיז טָאה ,רעילָאּפָארטסָא עלעש

 .ןגָארטעגּפָא ,ןַאמדייז

 טָאה ,עלעשרעה ,רע סָאװ ,לציּפש סָאד ןייז לחומ טשינ םיא ןָאק רע;

 .דיא רעלעג רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- "ןָאטעגּפָא םיא

 סָאד טגערפעגרעביא םיא טָאה -- "?רעטעפ ,לציּפש ַא רַאפ סָאװ;

 .דמערפ רעד ןופ לדיא

 :טשודיחעג ךיז טָאה דיא רעלעג ,רעכיוה רעד

 םעד ןופ ?דיא 'ר ,טרעהעג טשינ ךיוא ריא טָאה לציּפש םעד ןופ,

 ןופ טשינ סָאד טסייוו רעוו .טנַאק ןצנַאג ןיא ןעמ טלייצרעד לציּפש ןקיזָאד

 ריבג םעד ןָאטעגּפָא טָאה רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה סָאװ ,לציּפש םעד

 *? לבימ 'ר

 עניילק סָאד ןטעבעג קירעגיינ ךיז טָאה -- רעטעפ ,ןרעה ןיוש רימָאל,

 .ןביולג םיא ריא טלָאז ,טרעהעג טשינ טָאה רע ,ךייא טגָאז דיא ַא זַא --- לדיא
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 טָאה רע זַא ,טגָאזעג ךייא ךָאד רע טלָאװ ,טרעהעג טלָאװ רע ןעוו םערָאװ

 ."טרעהעג

 דרָאב עלעג ,עטכידעג יד ןָאטעג טעלג ַא טָאה דיא רעלעג ,רעכיוה רעד

 : ןלייצרעד ןעמונעג ןוא

 ןייק ןעמוקעג סָאװ-רָאנ זיא עלעשרעה רע ,טלָאמעד סָאד זיא ןעוועג

 עלעשרעה זיא ,ןעמוקנָא ןייז ךָאנ גָאט ַא ,קיטיירפ ןטשרע םעד .שזָאבישזדעמ

 ןעזעג .ץחרמ ןיא ןעוועג דָארג זיא ,לכימ 'ר ,ריבג רעזנוא .ץחרמ ןיא קעװַא

 ,"רעסיימש; ַא זיא עלעשרעה זַא ,טניימעג לכימ 'ר טָאה ,ןעײרדמורַא ךיז דיא ַא

 : טגָאזעג ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ רע זיא

 ,קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ףױרַא םוק ןוא טוג ױזַא ייז ,רעסיימש,

 ."ןסיימשסיוא ךימ וטסעוו

 ןָאט וצ ָאד טָאה רע ןעמעװ טימ ,ןענַאטשרַאפ ףכית טָאה עלעשרעה

 רע טָאה ,ןגײלנײרַא טפרַאדעג טשינ םיא ןעמ טָאה ליומ ןיא רעגניפ ןייק

 : ריבג םוצ ןָאטעג גָאז ַא

 ,טליו ריא ביוא .ץחרמ ןיא רעסיימש רעטסעב רעד ןיב ךיא ,רעטעפ,

 ױזַא .רעירפ רימ טלָאצַאב ןוא טוג ױזַא טייז ָאט ,ןסיימש ךייא לָאז ךיא זַא

 ."ןסיימש; ךָאנרעד ןוא ,טלעג םדוק :גהונ דימת ךיז ךיא ןיב

 ,שובלמ סָאד ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז ףכית טָאה לכימ 'ר ריבג רעד

 רע זיא ךָאנרעד .ןעלעשרעה טלָאצַאב ,סעקיּפָאק עכעלטע ןעמונעגסױרַא

 ,רעסיימש ןפיוא ןטרַאװ ןעמונעג ןוא קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ףױרַא

 .למעזעב יינ ַא ןדניבסיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ

 ןוא טציװש .קנַאב רעטשרעביא רעד ףיוא ריבג רעזנוא ױזַא טגיל

 .טשינ ןעמ טעז רעסיימש ןייק ןוא טרַאװ

 ,קנַאב רעטשרעביוא רעד ןופ ּפָארַא טכירק רע .סעכ ןיא לכימ 'ר טרעוו

 :סיוא םיא ףיוא ךיז טיירש ןוא ןעלעשרעה רעזנוא ּפָא-טכוז

 ךימ ןעמוקעג טשינ וטסיב סָאװרַאפ ,טלָאצַאב ריד בָאה'כ ,רעסיימש,

 *? ןסיימשסיוא

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ריבג םעד ,םיא טגָאז ןוא עלעשרעה ךיז טלכיימשעצ

 ,רַאפרעד רָאנ ,עקַאט ךייא טמוק ץימש ,ריבג 'ר ,ךימ ריא טייטשרַאפ ---

 "...לחומ ךייא ךיא ןיב ,טגיילעג ןיײלַא לָאמ סָאד ךיז טָאה ריא סָאװ

 ,ןכַאל רַאפ טכייקרַאפ שזַא ךיז טָאה דמערפ רעד ןופ לדיא עניילק סָאד

 .םעטָא םעד ןּפַאכ טנָאקעג םיוק
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 טָאה היוול יד ןוא ,ןורָא םעד ןגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה שדקה םעד ןופ
 ,םלוע-תיב ןטלַא םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז

 ןוא שזָאבישזדעמ ןופ טײקמערָא עצנַאג יד ,רעדניק ןוא רעבייוו ,ןדיא
 טָאה געוו ןפיוא .היוול רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא ךעלטעטש עקימורַא יד
 -ָארטסָא עלעשרעה ןופ ךעלציּפש ןוא ךעלטרעוו טלייצרעד ןטייווצ םעד רענייא

 ,טכַאלעג טָאה םלוע רעד ןוא רעילָאּפ

 -ישזדעמ טניז ,היוול עטסכעליירפ יד .ןעוועג סָאד זיא היוול עכעליירפ ַא
 ,טָאטש ַא זיא שזָאב

 ןשירפ ןפיוא שידק טגָאזעג טָאה ןוז רעטסטלע סעלעשרעה ןעוו טשרע
 זיא ,םירבק יד ףיוא טסקַאװ סָאװ ,זָארג סָאד זַא ,טליפרעד עלַא ןבָאה ,רבק
 ,קירעיורט

 רבק ןשירפ םעד טזָאלעגרעביא ,ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא םלוע רעד
 רעד ןופ ןלַארטש עטיור עטצעל יד .םלוע-תיב רעשזָאבישזדעמ םעד ףיוא
 ,דרע לגרעב ןרעביא טרעטיצעג ןבָאה ןוז רעקידנעייגרַאפ

 טלָאמעד טשרע םייחה-תיב ןפיוא ןזעוועג טשינ ןיוש זיא רענייק ןעוו
 טימ רוגיפ ערעגָאמ ,עכיוה ַא טרַאשעגרױפַא םירבק יד ןשיװצ ךיז טָאה
 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא טלַאטשעג יד .םינּפ קידהרוחש-הרמ ,ןלַאפעגנייא ןַא
 לבירג ןיא ןוא לבירג ַא ןבָארגעגסױא ןקעטש ןטימ ,ןגיובעגנייא ךיז ,רבק
 ,ןפנָארב לשעלפ ַא ןסָאגעגנײרַא

 רבק ןיא טעשטּפעשעגנײרַא טָאה שזָאבישזדעמ ןופ לכורב 'ר יבר רעד

 ;ןײרַא

 ןגיל סע וטסנָאק ױזַא יו .ץל רעכעליירפ וד ,עלעשרעה ,לחומ רימ ייז
 *? ךבק ןיא קיאור ןוא טלַאק ױזַא

 טזָאלרַאפ טָאה לכורב 'ר יבר רעד ןעוו ,ןעלקנוט ןעמונעג טָאה טנװָא רעד
 -הרמ ןייז -- ןטָאש ַא טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה םיא רעטניה .םלוע-תיב םעד
 ,הרוחש

 ערעדנַא עלַא יוװ ,רענעגיוושרַאפ ַא ,ןילַא ןבילבעג זיא רבק סעלעשרעה
 דלעפ ןיא רעמייב עטלַא יד רָאנ .םלוע-תיב רעשזָאבישזדעמ ןטלַא םנופ םירבק
 :עדנעגעל יד ןטייוצ םעד רענייא טלייצרעד ,טשיורעג ליטש ןבָאה

 -ָארטסָא עלעשרעה ןעמָאנ טימ ,ןַאמערָא ןַא ,דיא ַא ןעוועג זיא לָאמַא ,..
 ילכ ,םיריבג יד ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,ךעלציּפש יד טימ -- ,רעילָאּפ

 ,.,טיײקמערָא עשידיא יד טסיירטעג רע טָאה ,ןיילַא ןיבר םעד וליפַא ןוא שדוק



 רעמעלעכ רעד

 ןכיוה םעד טשטיינקעג ,רפס ַא רעביא ןסעזעג זיא בר רעמעלעכ רע

 ןָאטעג ץפיז ַא לָאמעלַא ןוא דרָאב עסייוו-יינש יד טעלגעג ,ןרעטש

 סָאד ןשָאלעגסױא טשינ רעיש-רעיש טָאה בר רעמעלעכ םנופ ץפיז רעדעי

 .שיט ןפיוא טנערבעג טָאה סָאװ ,לטכיל ענבלח

 ַא ןופ לוע םעד ןגָארט : טייקיניילק ַא .סָאװ ףיוא ןעוועג זיא ןצפיז ןוא

 יתואּפ ןואדרעב טימ רעדניק עקידתומימת !רעדניק טימ טָאטש רעצנַאג

 ןעמ טמוק -- סָאװ:סָאװ ...ןדניברַאפ טשינ קע םעד ץַאק ןייק ןענָאק סָאװ

 ןיא ,רעטנָאלּפ םעד ןרעטנָאלּפפיױא לָאז רע זַא ,בר רעמעלעכ םעד ,םיא וצ

 .טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה בשות רעמעלעכ ַא ןכלעוו

 טָאה יז סָאװ -- בר רעגולק רעד טכַארט -- םעלעכ ןופ לזמ ַא זיא'ס

 טלָאװ ךיא ןעוו ,טָאטש יד טַאהעג טלָאװ םינּפ ןייש ַא .בר ַא רַאפ ךימ

 ןופ ַארעדבַא טָאטש עשינווי יד יו ןעזעגסיוא טלָאװ םעלעכ .ןעוועג טשינ

 עמַאס ןופ טעטש .ָאדליש טָאטש עשטייד יד ,לידבהל ,יוװ רעדָא ,סנטייצרַאפ

 ,המכח ןָא ןוא הרות ןָא ,םינָארַאנ

 טגָארט הבהַא טימ .טרָא ןייז ףיוא זיא רע זַא ,טליפ בר רעמעלעכ רעד ןוא

 ןָא ייז ןפור םיצל עדמערפ סָאװ ,ןדיא הדע רעד טָא ןופ לוע םעד רע

 עקידתומימת זיולב סָאד ןענעז ןתמא רעד ןיא ןוא ,"םינָארַאנ רעמעלעכ,

 ,רענייא רעדעי סָאװ ןוא ,טרָאװ ןפיוא םענייא ןדעי ןביולג סָאװ ,ןשטנעמ

 ...ןיײרַא דָאב ןיא ייז טריפ ,ןצרַאה ןיא טָאג רָאנ טָאה סע רעוו

 -- רעטניוו ןרָאיַארַאפ ןופ השעמ יד ,רעגייטש ַא ,ןעמענ ןעמ לָאז

 ןלַאפעג זיא יינש רעטשרע רעד .ןײלַא ךיז ייב בר רעמעלעכ רעד טכַארט

 ,טיירפרעד םיא טימ ךיז ןבָאה רעמעלעכ יד .יינש רעקיטכיצ ,רעסייוו ַא

 רעביטש ערעייז ןופ רעטסנעפ יד ייב ןענַאטשעג ןענעז ייז .רעדניק עתמא יו

 ןוא .טייקסייו רעקידנדנעלב רעד טָא ןופ ןשודיחּפָא טנָאקעג טשינ ךיז ןוא

 טעוו'ס זַא ,רעמעלעכ יד ,טכַארטרַאפ ךיז ייז ןבָאה ,יינש ןפיוא ױזַא קידנקוק

 יז ןבָאה רַאפעג יד .יינש ןקיזָאד םעד ןטערטעצ וצ דָאש רעסיורג ַא ןייז

 רע ."תוצח; וצ ןקעוו ןייג טכַאנײב ןומ טעװ סָאװ ,שמש ןיא טליפרעד

 ןַא ןיא דימת יו ןוא .יינש ןסייו-קיטכיצ םעד ןופ ןכַאמ לת ַא סָאד טעװ
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 ןבעג ייז לָאז רע ,בר רעמעלעכ םוצ ,םיא וצ ןעמוקעג ייז ןענעז ,הרציתע

 לת ןייק ןכַאמ טשינ ,"תוצח; וצ קידנקעוו ,לָאז שמש רעד זַא ,הצע ןַא

 ...יינש ם'נופ

 () רע טשינ זַא ,ןעד רעוו) טכַארטעג ןוא טכַארטעג טָאה זיב ,בר רעד ,רע

 ;לטרָאפ ַא ףיוא ןלַאפעג זיא רֶע זיב

 שמש םעד ןצעזפיורַא תוצח ןופ טייצ רעד ןיא ןלָאז רעמעלעכ עכעלטעג

 אלימב ןיוש רע טעװ -- בוטש וצ בוטש ןופ ןגָארט ױזַא םיא ןוא ,שיט ַא ףיוא

 "...יינש ןפיוא ןטערט וצ ןרָאּטשרַאפ

 ןגעקטנַא ,טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ךָאנ זיא יינש ןטימ השעמ יד רָאנ

 ןשיוצ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא .בר רעמעלעכ םנופ ןעוטפיוא ערעדנַא יד

 עטסערג סָאד ןכַאמ םיצל זַא ,תמא .המכח ןייז ןופ ןעמ טלייצרעד ,ןדיא עלַא

 ץלַא טביילב המכח עטכַאלעגסיוא ןַא -- ,םיא סע טרַא סָאװ רֶעבָא ,טעּפשעג

 .םכח ַא ץלַא טביילב ,לצימ ַא ןָא םיא טוט ןעמ סָאװ ,םכח ַא ןוא ;המכח ַא

 רעמעלעכ ןייז ןופ ןוא םיא ןופ ןטעּפש םיצל *רעװעשרַאוו, יד סָאװ ,סָאד

 ,םיצל ךָאד ייז ןענעז ףיורעד .יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יו ,םיא טרַא ,הליהק

 תבש ןגָאטכַארַאפ טָאה לשרעה 'ר דיגמ רעמעלעכ רעד סָאװ ,סָאד רעבָא

 ןסָארדרַאפ ָאי םיא טָאה ,לוש רעסיורג רעמעלעכ רעד ןיא טנשרדעג

 המכח יד ןכילגרַאפ השרד ןייז ןיא טָאה ,דיגמ רעמלעעכ רעד ,לשרעה 'ר

 השעמ תעשב ןוא ,ךלמה המלש ןופ המכח רעד וצ בר רעמעלעכ םנופ

 רעד ןופ ןינע ןגעוו טנקסּפעג טָאה ,בר רעמעלעכ רעד ,רע יוװ ,טלייצרעד

 .טיובעגפיוא ןבָאה סעכָאלעמלַאב רעמעלעכ יד סָאװ ,לוש רעיינ

 לוש יד ךָאד טעװ ,לוש יד ןלָאמסיױא :עברַאה ַא ןעוועג זיא אישק יד

 עשז:סָאװ -- לוש יד ןלָאמסױא טשינ ;רעטסיולק ַא ,לידבהל ,יוװ ןעזסיוא

 רעד ,רע ? שודק םוקמ ַא ןוא בוטש רעטושּפ ַא ןשיוצ קוליח רעד ןייז טעוו

 ןענופעג ,ןטכַארט טכענ יירד ןוא געט יירד ךָאנ ,רעבָא טָאה ,בר רעמעלעכ

 ..י.ךעלַאק טימ ןרימשרַאפ ךָאנרעד ןוא לוש יד ןלָאמסױא םדוק :הרשּפ ַא

 רעבָא .הרשּפ רעשינואג רעד טימ טכָאקעג טָאה טָאטש עצנַאג יד

 רעמעלעכ רעד תמחמ טשינ .טשינ סע טמוק ךלמה המלש ןופ המכח רעד וצ

 *! ךלמה המלש ,שטייטס, : טייטשרַאפ ריא ,רָאנ ,וינע ַאזַא זיא בר

 ןעמונעג ןוא לוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה בר רעמעלעכ רעד

 רעביא סעקלעשזָאק ענדָאמ טכַאמעג טָאה ןטָאש ןייז .רעמיצ ןרעביא ןזײרּפש

 ,טנעוו יד
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 סע .ענדָאמ .ןטייז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא ךיז ,ןבילבעג ןייטש זיא רע

 יז ,ײג !תישארב ימי תשש טניז טכַאנ עטלפיוו יד .טכַאנ לָאמַאכָאנ זיא

 רעטצנעפ ןיא ;:לטכיל ענבלח סָאד טצנַאט שיט ןפיוא .לייצ ןוא ןלעב ַא

 .ןרעטש ַא קידנרירעמעש טצנַאט

 טכַארט -- !ַאװיוא !ַאו-וא .רעטיצ ַא טוט בר רעמעלעכ םנופ ףוג רעד

 ךיא זַא ,טסייוו םעלעכ ץנַאג .ץענערג ןייק טשינ עקַאט טָאה המכח יד -- רע

 ךלמה המלש ןוא ,ונ .םכח ַא רַאפ וליפַא ךימ ןטלַאה יז .רַאנ ןייק טשינ ןיב

 רעד וצ המכח סנדייב רעזנוא טמוק יװ רָאנ .םכח ַא ןעוועג יאדוװַא ךָאד זיא

 ...? םלוע-ארוב םנופ המכח

 יצ ,החמש רַאפ יצ ייטשרַאפ ,ייג .רעטצנעפ ןיא ןרעטש ַא טרעטיצ טָא

 יייזבר רעמעלעכ םעד ,םיא סיעכהל-וצ ףיוא רָאג רשפא ןוא ,דחּפ רַאפ

 טקעמש סע !ופט-ופט-ופט :לָאמ יירד סיוא טייּפש בר רעמעלעכ רעד

 זַא ,תועמשמ ,טסייוו ,ומש חמי ,ןטש רעד .ןלציל אנמחר ,הריקח טימ ןיוש

 ןוא -- קידצ ַא ךיוא זיא "רעמעלעכ, רעד ןוא ,טָאטש ַא ךיוא זיא םעלעכ

 לפיוו טסייוו רעוװ .געוו ןופ ןריפוצּפָארַא קידצ ןקיזָאד םעד ךיז טניול סע

 .יי!םיא םורַא טײרּפשעגסױא ןיוש טָאה רע ןצענ

 ירַאפ .בוטש רעד רעביא רעקיטסַאה לסיבַא ןענַאּפש טמענ בר רעד

 טשינ טעװ ,ומש חמי ןטש רעד ןעמעוו-ןעמעוו :הרז הבשחמ יד ןעלמוט

 *"עיסַאז; ַא -- בר רעמעלעכ םעד ,םיא רעבָא ,ץענ ןייז ןיא ןּפַאכ

 ַא רעמעלעכ רעד לָאמַאטימ טוט -- } ןייז ייז ןענָאק ,רעגייטש ַא ,ואוו;,

 ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ןכָאװ ריפ טניז ןיוש -- ,לוק ןפיוא גָאז

 י"טעז ןעמ טשינ ןוא טרעה ןעמ טשינ ןוא

 סקישעגסױרַא בָאה ךיא, ,רע טמורב ,"טעקיניילק ַא ,טייקיניילק ַא;

 ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז .תוחילש רעקיטכיוו ַאזַא ןיא ןשטנעמ ייווצ

 "! ןירַא רעסַאװ ןיא יו ןלַאפרַאפ .טנוזעגייז םעד ןסעגרַאפ ןוא

 ןיק טשינ ןענעז ,ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיחילש יד

 ,רעטױר רעד למיז :םעלעכ ןופ םיטַאבעלַאב עבושח רָאנ ,ךעלגניא םתס

 .דיא-ךלימ רעד ,רעצרַאװש רעד לסָאי ןוא ,רעכַאמ-ןטניט רעד

 טָאה בר רעמעלעכ רעד .סכעלנייוועג ןייק טשינ ךיוא זיא תוחילש סָאד

 ןָא זַא ,רשוי ןבָאה זומ טלעװ יד זַא ,טכַארטרַאפ גָאט םענייש ַא ןיא ךיז

 ךיוא זיא םעלעכ יװ ױזַא ןוא .ןבָאה טשינ םויק ןייק טלעוו יד ןָאק רשוי

 םיוק .רשוי לסיבַא ןבָאה ךיוא םעלעכ ףרַאדַאב ,טלעו רעד ףיוא טָאטש ַא
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 ,הפיסַא ןַא ןפוררַאפ רע טָאה ,קנַאדעג םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז בר רעד טָאה

 ןשטנעמ ייווצ ןקישוצסױרַא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה עקַאט הפיסַא רעד ףיוא ןוא

 ,םעלעכ ק"ק רַאפ רשוי לסיבַא ןעלדנַאהנייא ןלָאז ייז ,ןירַא טלעוו רעד ןיא

 ,טרעהרעד בר רעמעלעכ רעד טָאה ,בוטש רעד רעביא קידנזײרּפשמורַא

 ךעלנייועג ןייק טשינ זיא'ס .ןרָאה ןייז ןיא טלַאש רעטכעװטכַאנ רעד יו

 ,הבוט הרושב ַא רעדָא ,גָאזנָא-דחּפ ַא רָאנ ,ןלַאש קידעכָאװ

 רעטיור רעד למיז ןוא ,ריט יד ןָאטעג ןפע ןַא ךיז טָאה ףכית עקַאט ןוא

 םיוק-םיוק .טלַארטשעג טָאה סנייז םינּפ סָאד .םעטָא ןַא ןָא ןגיולפעגניירַא זיא

 : טלמַאטשעגסױרַא טָאה רע סָאװ

 ,"ָו רשוי לסעפ ץנַאג ַא טכַארבעג ןבָאה רימ ,יברע

 טּפַאכעגמורַא רע טלָאװ ,טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ בר רעמעלעכ רעד ןעוו

 ךיז טָאה ,בר רעד ,רע .טשוקעצ םיא טימ ךיז טלָאװ ןוא ןטיור םעד למיז

 :טגָאזעג עמיטש רעקידנרעטיצ ַא טימ ןוא טשרעהַאב רעבָא

 טפיוקעג טָאה ריא ןעמעוו ייב ןוא לפיוו רַאפ ןוא ױזַא יוװ ,למיז ,לייצרעד,

 "! רשוי טימ לסעפ ץנַאג ַא שזַא -- האיצמ ַאזַא

 ,חילש ןטייווצ ןטימ רע ױזַא יו ,טלייצרעד טָאה רעטיור רעד למיז ןוא

 ןַא טָאה טלעוו יד ואוו טרעטשינעג ןוא טרעדנַאװעג ןבָאה ,ןצרַאװש םעד לסָאי

 ,ףרָאד ַא ןיא רעקנעש ַא ןענופעג טנגעג רעװעשרַאװ ןיא ןבָאה ייז זיב ,קע

 קָארב ןוא םיא קַאה שטָאכ רָאנ .רשוי טימ לסעפ סָאד טַאהעג סָאד טָאה רע

 טדערעגרעביא םיא םיוק-םיוק !ןפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ סע רע טָאה ,םיא

 רעבָא ,לסעפ סָאד ןעמונעג ןבָאה ייז ,טלעג טימ רעטסייט ןצנַאג ַא טלָאצַאב ןוא

 לייוו ,געוו ןפיוא לסעפ סָאד ןענעפע וצ טשינ טנרָאװעג ייז טָאה רעקנעש רעד

 .ןרעוו ןענירטנַא ,הלילח ,ןָאק רשוי רעד

 .בר רעד טמעטָאעגסױרַא םיוק טָאה ,*? לסעפ סָאד זיא ואוו ,ואוו;

 ןוא טייטש רעצרַאװש רעד לסָאי .קרַאמ ןטימניא טייטש לסעפ סָאד;

 ", ,,בנג ַא ,סחו הלילח ,ןָאק סע ,יבר ,טייטשרַאפ ריא .סע טיה

 .החמש טימ בר רעד טרעפטנעעג טָאה ,"?ייטשרַאפ ךיא ,ייטשרַאפ ךיא,

 ןוא להקה שאר םעד ,טחוש םעד ,ןייד םעד ףיונוצ ףור ןוא ייג ,למיז ,טציא;,

 ."רשוי טימ לסעפ סָאד ןייז לבקמ ןייג ן'רימ ןוא --- םיטַאבעלַאב ערעדנַא עלַא

 יד ןָאטעגנָא טָאה בר רעמעלעכ רעד .קעװַא זיא רעטיור רעד למיז

 קרַאמ ןיא טזָאלעג ךיז החמש טימ ןוא למיירטש'ס ןוא עטָאּפַאק עקידתבש

 ,רשוי טימ לסעפ סָאד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,ןיײרַא
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 ןעועג זיא םעלעכ ץנַאג .ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעוועג זיא קרַאמ רעד

 זיא ,קעשַאטס ,יוג-תבש רעד וליפַא .רעדניק ןוא רעבייוו ,ןדיא : סיפ יד ףיוא

 רעמוטש ַא ןעוועג זיא הנבל עקידרעמוז עסיורג ַא ,לדער ןיא ןענַאטשעג ךיוא

 .עינָאמערעצ רעכעלרעדנואוו רעקיזָאד רעד ןופ תודע

 -עמַאּפ זיא ןקז רעָארג-זיירג רעד .בר ןרַאפ ערַאװ ַא טכַאמעג ןבָאה עלַא

 בר רעד .םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא ןבָאה עלַא .לסעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ךעל

 ןָאלסױרַא ןוא לסעפ סָאד ןענעפע טעװ רע רעדייא .ןגיובעגנייא ךיז טָאה

 ףיוא ,בר רעד ,רֶע ליוו ,םעלעכ רעביא ןטײרּפשרַאפ ךיז לָאז רע ,רשוי םעד

 רשוי רעד ױזַא יו ןסיוו ,סע טסייה ,ליוו רע .ןָאט קעמש ַא םדוק סעװַאקעשט

 ,טקעמש

 "! עפ ,ןדיא;

 *? "עפ, ,סָאװ,

 "*! טקניטש רשוי רעד ;

 ןבָאה ייז ,עקַאט ,עקַאט .זענ יד רַאפ טּפַאכעג ךיז ןבָאה רעמעלעכ עלַא

 .יַא-יַאיַא סעּפע טשינ זיא'ס זַא ,טליפעג שוריפב

 ךיז טָאה רע .בר רעמעלעכ רעד ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעטשרע רעד

 ,םיא ןבענ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רעמעלעכ ייווצ עטסטנעָאנ יד וצ טדנעוועג

 : ןלױפַאב ייז ןוא

 טבָארג ,דלעפ ןיא סױרַא סע טגָארט ,רשוי טימ לסעפ סָאד ףכית טמענ;

 רעקיזָאד רעד ואוו ןסיוו טשינ לָאז רענייק זַא ,סע טבָארגַאב ןוא בורג ַא סיוא

 .ןעמוקעגניהַא זיא רשוי

 -- ןע:סָאװ רעדייא ןוא ,לסעפ סָאד טּפַאכעג ןבָאה רעמעלעכ ייווצ יד

 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ייז ןענעז

 רעמעלעכ עלַא זַא ,ױזַא לוק ןייז ןביוהעגפיוא טָאה בר רעמעלעכ רעד

 : ןרעה ןלָאז ןדיא

 זַא ,טקנעדעג ןוא ,"רצי רשא; טגָאז ! טנעה יד טשַאוו .םייהַא טייג ,ןדיא,

 "! עפ --- רשוי

 םעד טרזחעג ךיז רַאפ טָאה רענייא רעדעי .ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד

 *! עפ --- רשוי/ : קוסּפ

 טרָאװ סָאד ןענָאמרעד רעמעלעכ ַא רַאפ טעו ריא זַא ,גָאט ןקיטנייה ןזיב

 ןָאט גָאז ַא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאט ךַאמ ַא ,ןעײּפשסיױא רע טעװ ,"רשוי,

 : ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג ךייא



 רעגנַאמ סיציא {|8

 יז עפ ,

 רעד ןופ טכיל ןיא .ןיילַא רענייא קרַאמ ןיא ןבילבעגרעביא זיא בר רעד

 טימ סעּפע טעשטּפעשעג ,סַאלב ןוא קירעיורט ןענַאטשעג רע זיא הנבל רעלופ

 רעד זיולב רשפא טסייו טעשטּפעשעג טָאה רע סָאװ ,ןּפיל עטענַאיװרַאפ יד

 ןוא טייצ טניו ַא סע טָאה ןעו םערָאװ .טשינ ךיוא רע ,רשפא ,ןוא ,טניוו

 ןיא טכַאניב טעּפש טעשטּפעש ןקז רעטשױטנַא ןַא סָאװ ןרעהוצסיוא דלודעג

 ,ןײלַא רעקינייא קרַאמ ןטימ

 ןעָארג ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ױזַא רע זיא טייצ לקיטש ַא

 ,ןייג םיײהַא ןעמונעג ךעלעמַאּפ רע טָאה ךָאנרעד .ןקעטש

 ,רעסַאװ ןסיג ןופ שיורעג סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה רעביטש עלַא ןופ

 ."רצי רשא, ןופ למרומעג סָאד ןוא

 יד טרַאשעגייברַאפ בר רעטלַא רעד ךיז טָאה ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ

 .םעלעכ טָאטש רעד ןופ ךעלזייה ,עטקעדַאב יורטש ןוא לדניש טימ ,עניילק

 ,סָאד טָא .רשוי ןכעלשטנעמ ןגעוו םולח ןייז ןופ ןבילבעג םיא זיא סָאד טָא

 | ,טשינרָאג רעטייוו ןוא

 יד ןשַאװעג ,הריד ןייז ןיא טכײלשעגנײרַא ךיז רע טָאה ןטָאש ַא יו

 ,הכרב יד טלמרומעג ןוא טנעה

 רעמלַא םנופ רפס ַא ןעמונעגסױרַא ,לטכיל ןסקַאװ ַא ןדנוצעגנָא טָאה רע

 עקידנגָאנ סָאד עגר ַא ףיוא ןסעגרַאפ טװאורּפעג ,ןקוקנײרַא ןעמונעג ןוא

 .גנושיטנַא רערעווש ןוא רעסיורג ַא ךָאנ טמוק סָאװ ,ליפעג

 סָאד טָאה רשוי זַא ,סייוו ייג ןוא ,רשוי ןופ טמולחעג ןבעל ץנַאג ַא

 "! סייוו ,ייג .חיר ןימ ַאזַא

 ןדימ ַא טימ .רפס ןרעביא ןעלקַאש ןעמונעג ךיז טָאה בר רעטלַא רעד

 .ןיהַא ,רעהַא ,ןיהַא ,רעהַא טגעווַאב ךיז לבָא ןַא ןופ םטיר

 בר רעצרַאװש ןימ ַא -- ןטָאש ןייז טגעװַאב ךיז טָאה טנַאװ רעד ףיוא

 .ןיהַא---רעהַא ,ןיהַא--רעהַא ,לבָא ןַא ןופ םטיר ןדימ םענעגייא םעד טימ --

 ,"טקניטש רשוי/ זַא ,ךעלמענ ,בר רעמעלעכ םנופ גנוקעלּפטנַא יד רעבָא

 ןופרעד ןעמ טָאה ןבוטש עלַא ןיא .םעלעכ ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה

 ,טשודיחעג ךיז ןוא טסעומשעג

 ןפורעג םיא טָאה םעלעכ סָאװ ,ןלירב יד טימ ןתנ ,ןרקח רעמעלעכ רעד

 ןכַאמ םסרופמ ,השעמ יד ןביירשנָא טלָאװעג וליפַא טָאה ,"םכח רעד ןתנ;
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 .טלקייקרעד ךיז טָאה בר רעמעלעכ רעד רעכלעוו וצ ,ץנעטנעס עפיט יד

 .טרָאװ ןברַאה ןטימ טרעוװרַאפ םיא סע טָאה בר רעמעלעכ רעד רָאנ

 ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ ,ןרָאװעג םסרופמ השעמ יד זיא ,ױזַא שטָאכ ןוא

 ,טלעוו רערָאג רעד ןופ בוטש רעשידיא רעדעי ןיא .םעלעכ ןגעוו תוישעמ

 עלַא ןופ ןטסגילק םעד ןופ ןוא םעלעכ ןופ םישודיה יד טלייצרעד ןעמ טָאה

 .בר רעמעלעכ ןעָארג-זיירג םעד -- רעמעלעכ

 ןטייוצ םעד םענייא טלייצרעד ךיז ןבָאה טלעוו רערָאג רעד ןופ ןדיא

 ןסקַאװעג זיא עדנעגעל יד .ןצרַאה ןצנַאג םנופ טכַאלעג ןוא תוישעמ יד

 .ןײרַא ןרעטש עמַאס ןיא רשיה לכש םעד טשוק תוטש רעד ואוו עיּפָאּפע יד

 "סיוא טָאה רעמעלעכ יד ןופ רענייא רעדעי זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא

 "רעטניה ןבילבעג טשינ זיא ייז ןופ רענייק .תומלשב עיצקנופ ןייז טליפעג

 .רערָאנש רעד ןוא ריבג רעד ,רעדעב רעד ןוא להקה שאר רעד .קילעטש

 עשילרעטסיוא עלַא יד טָא ,תוטש םנופ רעדניק עכעלרעדנואוו עלַא יד טָא

 ןוא ןרױאװשַאב טָאה עיזַאטנַאפ-סקלָאפ עשידיא יד סָאװ ,ןשינעפעשַאב

 .עדנעגעל רעמעלעכ רעד ןיא טריסקיפרַאפ טפַאהרעטסיימ

 רעד ץלַא טביילב רעמעלעכ יד ןשיװצ טלַאטשעג עטסנעש יד רעבָא

 ןוא ןרעטש ןכיוה ןטימ ןקז רענייש רעד .הכרבל קידצ רכז ,בר רעמעלעכ

 ןופ רעטָארַאב ןוא רעצישַאב ,רמוש רעיירטעג רעד ,דרָאב רעסייוו-יינש רעד

 ,הדע רעכעלטסעק ןייז

 רשוי ןכעלשטנעמ ןיא גנושיטנַא יד זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ תמאה ןעמל

 קירעױרט ףיט רָאנ םיא טָאה יז .ןכָארבעצ טשינ בר רעמעלעכ םעד טָאה

 רשוי םעד ןיא רענייז ןביולג רענרעזייא רעד רעבָא .טייצ ַא רַאפ טכַאמעג

 טרעטיילעגסיוא ףוס לכ ףוס טָאה ,ןטלעװ עלַא ןפַאשַאב טָאה סָאװ םעד ןופ

 ,טימעג ןייז

 ןגיובעג ןסעזעג זיא רע ןעוו ,טכַאנ-טסברַאה רעקידנגער ַא ןיא לָאמנייא

 סָאד .ךיז ןיא טייקגנירג ענדָאמ ןימ ַא טליפרעד רע טָאה ,רפס ַא רעביא

 רעד ףיוא ןטָאש רעד ,עז ןוא טרעטיצעג טָאה לטכיל םענעסקַאװ םנופ למעלפ

 .לָאמעלַא יו שרעדנַא טגעװַאב ךיז טָאה --- בר רעצרַאװש רעד -- טנַאװ

 רעד טָאה -- ןעמָאנ ןביל ןייז וצ ץנַאט ַא ןצנַאט רימָאל !ץנַאט ַא --

 ןצרַאװש םוצ טגָאזעג בר רעסייוו

 סעלָאּפ יד ןביוהרַאפ .לוטש םנופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה בר רעסייוו רעד

 .ןילַא ךיז םורַא ןעיירד ךיז ,טירט ןלעטש ןעמונעג ןוא ,ןעטּפַאק ןייז ןופ
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 סָאד ןָאטעג טָאה ,דליב-ןטָאש ןייז ,טנַאװ רעד ףיוא בר רעצרַאװש רעד

 ,ןילַא ךיז םורַא ךיז טיירדעג ןוא סעלָאּפ יד ןביוהרַאפ ,ענעגייא

 "יינש יד .רעדניוושעג ,רעדניוװשעג ךָאנרעד ,ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ םדוק
 -סייו .טרעטַאלפעצ דרָאב עצרַאװש-לױק יד ,טרעטַאלפעצ דרָאב עסייוו

 -- ןטלַאטשעג ייווצ -- ןטלַאטשעג ייווצ -- בר ןייא .ץרַאװש-סייוו ,ץרַאװש

 ,דרע ןוא למיה ןפַאשַאב טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ןביל ןייז וצ ביול ןייא ,דיירפ ןייא

 טשינ טָאה רע רעבָא -- טייקדימ ַא טליפרעד טָאה בר רעסייוו רעד

 טליפרעד טָאה טנַאװ רעד ףיוא בר רעצרַאװש רעד .טייקדימ רעד ןבעגעגכָאנ

 ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא ,טייקדימ ַא

 -עלעכ רעד ןוא ןעקנַאצ ,ןעקנַאצ ןעמונעג טָאה לשיט ןפיוא לטכיל סָאד

 ,ליד ןפיוא ןלַאפעגקעװַא זיא בר רעמ

 דליב-ןטָאש ןייז -- בר רעצרַאװש רעד ךיוא זיא עגר רעניילק רעד ןיא

 ,ןלַאפעגקעװַא

 ,ליטשיַאש ןרָאװעג זיא'ס ןוא



 עװַאּפ ענעדלָאג יד

 -דיינשוצ םייב ןענַאטשעג זיא טעדנעב לאומש רעטסיימ:רעדיינש רע

 םיא רַאפ ןגעלעג זיא סָאװ ,ףָאטש ןפיוא לדיירק ןטימ טנכייצעג ,שיט

 םינמיס:דיירק יד טּפַאלקעגּפָא ,טכַארטרַאפ ךיז עלייוו עלַא .טײרּפשעגסיױא

 .יינ סָאד ןופ טנכייצעג ןוא רעירפ ןופ

 -עיזַאנמיג םעד רַאפ זַא ,טסייו טעדנעב לאומש רעטסיימ-רעדיינש רעד

 רעטוג ַא .סעכלעזַא ןוא סנױזַא ןעיינפיוא ןעמ ףרַאד יקסנישטָאק רָאטקעריד

 טיירדרַאפ ,קנופמ ַא רָאנ ,"שטייד, רענעגושמ רעקיזָאד רעד ,רע זיא הנוק

 ,"שטייד, רעד ,רֶע ןוא ןסָאגעגסיױא יו טגיל גוצנַא רעד ,ךיז טכוד .ּפָאק ַא

 ןוא טרעטשינ ,טכוז ,ןעלסקַא יד טביוה רע ,לגיּפש םנופ ּפָא טשינ טצרט

 .ןורסח ַא ףוס לכ ףוס טניפעג

 אקווד זיא ,"שטייד , רעד ,רוגיפ עלַאמרָאנ ַא טַאהעג שטָאכ רע טלָאװ זיא

 ןוא .רוגיפ עקידהנושמ ַא ,דנור עצײלּפ יד ,רעכעה זיא לסקַא ןייא .ןיינ

 שיצירּפ ַא .טַארוקַא ןטימ ןייז לָאז'ס ליוו ןוא ןיבמ רעד סָאד זיא רע אקווד

 ,רע טסייו ,סעדָאמ עלַא ןעמוק סע ןענַאװ ןופ ,זירַאּפ ןיא טרידוטש ,לדנוז

 "דיינשוצ םייב טייטש טעדנעב לאומש רעטסיימ רעד ןוא ,ליו רע סָאװ

 ,לדיירק ןטימ טנכייצ ,רעטעמיטנעס ןטימ טסעמ ,ןרעטש םעד טשטיינק ,שיט

 ךיז ןליּפש רעדניק .גָאט-חסּפ-רַאפ רעקינוז-קיטכיל ַא זיא ןסיורד ןיא

 סרעטסוש םעד ,רעדניק סרעילָאטס םעד ,רעדניק סרעדיינש םעד .,ןסיורד ןיא

 : ןעגניז ןוא ךיז ןליּפש ייז ,רעדניק

 ,יטערט ,יטערט ,יטערט

 ?גנַאז יטערט יד סָאװ

 לגיופ רענייש ַא טמוק

 ,גנַאזעג ןייש ַא טכַאמ ןוא

 :ןעגנוזעג טָאה ,ןעגנוזעג טָאה

 םורַא רָאי יירד ןיא

 ,םוא הנח ךיז טרעק
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 םוצ וצ ךיז ןקוק ןוא קינַאג ןפיוא ןעייטש טריווזיוה םנופ רעדניק יד

 ןָאטעג ליּפש ַא ךיוא ךיז ןוא ףיוה ןיא ןפָאלעגּפָארַא ןרעג ןטלָאװ ייז ,ליּפש

 רעדניק יד טימ ןליּפש טשינ ייז טזָאל עמַאמ יד רָאנ ,רעדניק ערעדנַא יד טימ

 ,קורעטסוש ןוא קורעדיינש םנופ

 ןיא טייטש סָאװ ,למיוב ןטרַאדעגנייא םעד םורַא ךיז ןעיירד רעדניק יד

 סע טישַאב ןוז-גנילירפ יד .דלַאװ ןטייו םנופ סטעשזדנָאלברַאפ ַא ,ףיוה

 :ןעגניז רעדניק יד ןוא גייווצ ַא ףיוא טרעשטיוושט לגיופ ַא ,דלָאג טימ

 ,גרַאב ןכיוה ןפיוא

 ,זָארג םענירג ןפיוא

 ןשטייד ריפ ןעייטש

 .ןשטייב עגנַאל יד טימ

 ,ייז ןענעז ןענַאמ עכיוה

 ...ייז ןעייג רעדיילק עצרוק

 "יטנעס ןטימ ץלַא ךָאנ טייטש טעדנעב לאומש רעטסיימ-רעדיינש רעד

 ַא ףיוא ןיוש טלַאה סע .טנַאה רעד ןיא לדיירק ןטימ ןוא זלַאה ןפיוא רעטעמ

 ,ריא ףיוא ייר יד טמוק טָא-טָא זַא ,טליפרעד טָאה רעש עסיורג יד .ךרד

 :לדיל ַא טמורבעגרעטנוא רעטסיימ רעד טָאה רענעדירפוצ ַא

 ,ונבר ,םַאט ,םַארוט ,ונבר ,יִא

 ?יוא ,הדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעוו סָאװ

 ?הדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעװ סָאװ

 ןתיול טימ רבה רוש ,ןתיול טימ רבה רוש

 ! יוא ,הדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעוו ןתיול ןטימ רבה רוש

 ַא ,לשיטקרעוו םייב ןסעזעג זיא רעקעב עלעבייל ןלעזעג-רעדיינש רעד

 טּפעטשעג טָאה קַאז ןתנ ןלעזעג רעד ,לדָאנ רעד טימ ןפרָאװעג ,רעקידנגייווש

 רעייפ סָאד ןזָאלבעצ ןסיורד ןיא טָאה לגניא-ןרעל סָאד ,ןישַאמ רעד ףיוא

 ,לסערּפ ַא ןיא

 עקרעדיינש יד .גיוו ןיא דניק סָאד טנייוועצ ךיז טָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא

 ןעמונעג ןוא בוטש רעטייווצ רעד ןיא ןיירַא ,ךיק רעד ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא

 ,דניק סָאד ןגיוורַאפ
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 ,השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 ,ךעליירפ טשינרָאג זיא השעמ יד

 טענָא ךיז טביוה השעמ יד

 .ךלמ ןשידיא ַא טימ

 ,עלעגייפ ןיימ ,עקנילויל

 ,דניק ןיימ ,עקנילויל

 ,עביל ַאזַא ןריואוועגנָא בָאה'כ

 ,דניוו ןוא רימ זיא ייוו

 קעװַא קירוצ זיא עקרעטסיימ יד .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא דניק סָאד

 .גָאטימ םעד ןטיירגוצ ךיק ןיא

 "ניײרַא טָאה ,םינּפ ןפיוא ןעיילק טימ רוחב רעשיפרָאד ַא ,גנוינרעל רעד

 רעד; ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ רעדָא ,קַאז ןתנ .ןזייא-סערּפ סָאד טכַארבעג

 .שיט-סערּפ םייב טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה ,"ןתנ רעגנַאל

 ןדיינשוצ סָאד טקידנערַאפ דָארג טָאה ,טעדנעב לאומש ,רעטסיימ רעד

 "ןתנ רעגנַאלא רעד ןעוו ,יקסנישטָאק רָאטקעריד-עיזַאנמיג ןרַאפ גוצנַא םעד

 רעציזַאב-לימ ןרַאפ עבָארּפ רעטייווצ רעד וצ קָאר םעד טכַאמעג קיטרַאפ טָאה

 .רענזָאר דרַאנרעב

 :גנוינרעל םעד ןָאטעג ףור ַא טָאה רעטסיימ רעד

 ןרעה םוצ ןריבָארּפ ןייג ןרימ ןוא טעברַא לקיטש סָאד םענ ,הנוי,

 ."רענזָאר

 ַא "טעוועגירעג, ןוא לקניוו ןיא ןסעזעג טציא זיא סָאװ ,גנוינרעל רעד

 קעװַא זיא ןיא טעקשַאק םעד ןָאטעגנָא ,טעברַא יד טגײלעגקעװַא טָאה ,טנווייל

 .רעטסיימ ןטימ

 "ןתנ רעגנַאל, רעד טָאה ,בוטש רעד ןופ סױרַא רעטסיימ רעד זיא םיוק

 :לוק ַא ףיוא ןעגנוזעצ יז ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג

 עװַאּפ ענעדלָאג יד ןגיולפעג ,ןגיולפעג

 ,ןעמי עלַא רעביא

 ,לגיופ רענעדלָאג וד ,ןסירג עשזיזָאל

 ןעמָאמ עקיצרַאה ןיימ ,עביל ןיימ
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 עװַאּפ ענעדלָאג יד ןגיולפעג זיא

 ןטַאלג םעד ךייט ןרעביא

 ,לגיופ רענעדלָאג וד ,ןסירג עשזדזָאל

 ,ןטַאט ןקיצרַאה ןיימ ,ןביל ןיימ

 ןטייווצ םוצ ןָאטעג קוק ַא לָאמעלַא ןוא ןעגנוזעג טָאה "ןתנ רעגנַאל, רעד

 לשיטקרעוו םייב רעקידנגייוש ַא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעקעב עלעבייל ןלעזעג

 ,טיינעג ןוא

 .טײטַאב רעקעב עלעבייל ןופ ןגייווש סָאד סָאװ ,טסייוו "ןתנ רעגנַאל ,רעד

 -רעביא סנטצעל טָאה ,רעקעב עלעבייל ןלעזעג-רעדיינש רעכעליירפ רעד ,רע

 זיא עלעבייל עכלעוו טימ ,עקלע לדיימ-רעדיינש סָאד .עידעגַארט ַא טבעלעג

 טָאה עלעבייל .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ,רָאי יירד עצנַאג ןעגנַאגעגמורַא

 עצנַאג ּפָא רע טגייווש לָאמטפָא ,ריא ךָאנ רע טקנעב טציא ןוא ביל תמאב יז

 -קנעב יד .קירַאנַאק ַא יו ,ךיז רע טגניזעצ לָאמטּפָא ןוא ,טנַאװ יד יו ,געט

 טגניז ,טכענ יד ךרוד ןפָאלש טשינ םיא טזָאל ןוא םיא טגָאנ סָאװ ,טפַאש

 ,טגניז רעקעב עלעבייל סָאװ רעדיל יד ,תמא .,רעדיל עקיזָאד יד טָא ןופ סיױרַא

 רעצנַאג רעד ןופ ןעגנוי-רעדיינש עלַא ןוא ןעגניז ךיוא "ןתנ רעגנַאל, רעד ןָאק

 עלעבייל יו ,המשנ ןוא ץרַאה ליפיוזַא טימ ,ןעגניז ױזַא רעבָא ,ייז ןענעק טָאטש

 .טשינ רענייק ןָאק ,עקירעמַא ןייק קעװַא זיא סע לדיימ סנעמעוו ,רעקעב

 "עווַאּפ רענעדלָאג, רעד ןופ דיל סָאד טקידנערַאפ טָאה *ןתנ רעגנַאל, רעד

 ,ןגיוושעג ץלַא ךָאנ טָאה רעקעב עלעבייל ןוא

 ןטָארעג טשינ םיא זיא ,טלָאװעג טָאה *ןתנ רעגנַאל רעד סָאװ ,סָאד

 ,ןעגנוזעג טשינ טָאה עלעבייל

 -קנעב יד זַא ,טסייו רע .גנוי רערטיכ ַא רעבָא זיא "ןתנ רעגנַאל; רעד

 גנַאל טשינ טעװ ,המשנ סעלעבייל טגָאנ סָאװ ,טייקירעיורט יד ןוא טּפַאש

 .ןעגניזעצ ךיז זומ טפַאשקנעב עסיורג עקיזָאד יד .ןגייווש ריא ןיא ןטלַאהסיוא

 :טלגרָאגעג ךיז ןוא שיט-סערּפ םייב ןענַאטשעג זיא "ןתנ רעגנַאל , רעד

 ,גָאט רעבירט ַא זיא ןסיורד ןיא

 ,ערַאּפ ַא זיא עלעביטש ןיא

 ןרָאי עגנוי עניימ טבעלעגּפָא בָאה'כ

 .ערָאמכ ַא ןיא יו רָאנ
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 :רעטייוו טגניז "ןתנ רעגנַאל; רעד .טגייווש רעקעב עלעבייל

 ערַאמכ ַא ןיא יו רָאנ

 ןרָאי עניימ קעװַא ןענעז
 טנעמיד ןרעייט ַא טַאהעג בָאה'כ

 .ןריואוועגנָא םיא בָאה ןוא

 .ןגיוא ענייז ןיא טלקניפ רערט ַא .ּפָאק םעד ןייא טגיוב רעקעב עלעבייל

 רערט יד .לטניּפ ןיא ןפָארטעג טָאה רע זַא ,טליפ "ןתנ רעגנַאל, רעד

 . ..טָא ןוא ,גָאזנָא ןַא זיא גיוא סעלעבייל ןיא

 ןיא .טגניז ןגױא עקירעיורט יד טימ ןלעזעג-רעדיינש רעכיילב רעד

 ...ליטש ...ליטש בױהנָא

 ןריואוועגנָא םיא בָאה ךיא

 ,ןןעניפעג טשינ םיא ןָאק ןוא

 ןגיוא עניימ רַאפ רימ רע טייטש ןעייטש

 .ןעמוק טשינ םיא וצ ןָאק ךיא ןוא

 .עקלע לדיימ-רעדיינש סָאד ןגיוא יד רַאפ רע טעז השעמ תעשב ןוא

 זיא סָאװ ןוא ,רָאי יירד עצנַאג ןעגנַאגעג זיא רע רעכלעוו טימ ,יד טָא

 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא רעטניוו םעד

 -עג טָאה רעקעב עלעבייל .טכיירגרעד סנייז טָאה "ןתנ רעגנַאל, רעד

 ךיז טָאה דיל ןדעי ןיא .ןטייווצ ןכָאנ דיל ןייא קיצרַאה ןוא ךיוה ןעגנוז

 עתמא ןַא טלקניפעג טָאה דיל ןדעי ןיא ,עביל רעטרעטשעצ ַא ןגעוו טדערעג

 .רערט

 ,ןגיולפעג רעסַאװ ןרעביא ןענעז ךעלעבייט ייווצ

 ,טשוקעג ךיז ייז ןבָאה ךעלעקסיּפ יד ןיא

 ,שטנעמ רענעי ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ

 .טשימעגניירַא עביל רעזנוא ןיא ךיז טָאה סָאװ

 רעד טכַארט -- ,ןגיולפעג רעסַאװ ןרעביא ןענעז ךעלעבייט ייווצ טשינ

 ןבילבעג זיא עטייווצ סָאד ןוא .סע טסייה עקלע ,ענייא רָאנ -- ,"ןתנ רעכיוה,

 ,סיוא המשנ יד ךיז טגניז ןוא ,טסייה רעקעב עלעבייל ,יהדָאד
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 טפלעה .טימ טייהרעליטש טמורב ןוא "ןתנ רעגנַאל, רעד טכַארט ױזַא

 .ןעגניז םענייז רבח ןקידנדייל םעד

 ,וינעבויל ,דנַאל דמערפ ַא ןיא ןעמוק טסעוװ וד זַא ןוא

 ,ןעקנעדעג וטסלָאז דייר עניימ

 ,וינעבויל ,רעסַאװ ַא רעביא ןעמוק טסעווװ וד זַא ןוא

 .ןעקנירטרעד טשינ ךיז וטסלָאז

 ,טרעהעגוצ ךיז ןוא ריט טייז רענעי ףיוא ןענַאטשעג זיא עקרעדיינש יד

 -רעדיינש רעד זַא טרפב ,רעדיל ענייש עקיזָאד יד ןרעה וצ ביל טָאה יז

 יד ךוטרַאפ ןטימ טשיוװעג ךיז טָאה יז .ייז טגניז רעקעב עלעבייל ןלעזעג

 ,ןגיוא

 ,וינעבויל ,טָאטש רעטייוו ַא ןיא ןעמוק טסעוװ וד ןוַא

 .ןענעקַאב וטסלָאז דייר עניימ

 ,וינעבויל ,רעייפ ַא רעביא ןעמוק טסעװ וד זַא ןוא

 ןענערברַאפ טשינ ךיד וטסלָאז תורצ רַאפ

 "ןתנ רעגנַאלע רעד .ןטייוצ ןכָאנ דיל ןייא טגניז רעקעב עלעבייל

 :רעטנוא םיא טפלעה

 עביל עקידרעייפ ַא

 ,ןענערב ןצרַאה ןיימ ןיא טוט

 ןבעל רעייט ןיימ ,טסייוו טָאג

 .ןעמענ ךיז רימ ןלעוװ יצ

 יד ךיז טנָאמרעד ,ריט טייז רענעי ףיוא טייטש סָאװ ,עקרעדיינש יד

 עשלדיימ יד ןיא לָאמַא ,לָאמַא .ןעגנוזעג דיל עקיזָאד סָאד טָאה יז ןעוו ,טייצ

 -עגּפָא טָאה טייצ יד סָאװ ,סָאד רָאלק ףיוא לָאמַאכָאנ טציא טעז יז .ןרָאי

 .עביל עטשרע ריא -- ןרעקמוא טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש סע טעוװ ןוא טקעמ

 טציז טָא ,.טעברַאעג לָאמַא טָאה יז ואוו ,בוטש-:רעדיינש יד יז טעז טָא

 :טגניז ןוא ןישַאמ רעד ייב עזיור עטרבח ריא

 ,עלעמייב ַא טייטש ,עלעגרעב ןפיוא ,טרָאד

 ,ןגיובעגנייא גנַאל ןיוש זיא עלעמייב סָאד

 ןתח רעיירטעג ןיימ טייטש ןטרָאד

 .ןגיוא עטנייוורַאפ ענייז טימ



 127 } ןטפירש עצלמַאזעג

 :טסיירט עטייוו ַא יו ,ריא טרעפטנע עקלייב עטיור יד ןוא

 ,ןטעב ךימ ןעוט ןרעטלע עניימ

 ,ןסעגרַאפ ריד ןָא ןיוש לָאז'כ

 ,ןפיולייברַאפ טעוװ לרעסַאװ ןייא טשינ

 ,ןשעלרַאפ טשינ רענייק טעו עביל רעזנוא

 -תעשב טעז ןוא ,ריט טייז רענעי ףיוא עקרעטסיימ יד ךיז טנָאמרעד ױזַא

 ןפיוא טנעה עטגיילרַאפ טימ טייטש יז .טנגוי ריא ןופ רעדליב יד השעמ

 ןָא טביוה רעקעב עלעבייל זַא ,רָאנ .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ץרַאה

 תחנ ןָא קעװַא ןענעז סָאװ ,ןרָאי עגנוי עטליּפשרַאפ יד ןופ דיל סָאד ןעגניז

 ,דרע יד ןשוק ןרערט עריא ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא יז טזָאל ,דיירפ ןוא

 ,ןרָאי עגנוי ,םוא ךיז טרעק

 -- ןעמענוצ ךייא ןלעװו רימ

 :םיא טרעפטנע "ןתנ רעגנַאלא רעד ןוא ,עלעבייל טגניז

 ,ןרעקמוא טשינ ךיז ןלעװ רימ

 ,ןרעקמוא טשינ ךיז ןלעװ רימ

 .ןעמעוו וצ ָאטשינ זיא'ס

 :ןריר וצ ןייטש ַא שממ ,ךיז טעב לוק סעלעבייל ןוא

 ןרָאי עגנוי ,םוא ךיז טרעק

 .ןעמעשרַאפ טשינ זנוא טוט

 ,ןרעקמוא טשינ ךיז ןלעװ רימ

 ,ןרעקמוא טשינ ךיז ןלעוו רימ

 .ןעמעוו וצ ָאטשינ זיא'ס

 יד טייטש ריט טייז רענעי ףיוא .ןעגניז ןעגנוי-רעדיינש ייווצ יד

 סעדעי ךָאנ טמורב ןוא ץרַאה ןפיוא טנעה עטגיילרַאפ טימ עקרעטסיימ

 יד ךיז ןליּפש ,ןוז-גנילירפ רעד רעטנוא ,ןסיורד ןיא .הליפת ַא יװ ,דיל

 טייטש בוטש-רעדינש רעשידיא רעד ןופ לעװש רעד ףיוא ןוא .רעדניק

 == == -- .עוװַאּפ ענעדלָאג יד





 גנובײרשַאב-סנבעל עכעלרעדנואוו יד

 ָאוורעבַא אבא לאומש ןופ

 (ןדע-ג ןופ ךוב סָאד)



 1939 ,עשרַאוו ,גנוביירשַאב-סנבעל רעכעלרעדנואוו רעד ןופ עגַאלפיוא עטשרע
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 ןדע-רג ןיא גָאט רעטצעל ןיימ

 עטסנעש יד ןעוועג זיא ,ןדע-זג ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טייצ 'ױ

 םייב םעלק ַא רימ טוט גָאט ןקיטנייה םייב ךָאנ .ןבעל ןיימ ןופ טייצ

 ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,ןגיוא יד ןיא ןרערט רימ ךיז ןלעטש סע ןוא ןצרַאה

 ,טייצ רעכעלקילג רעקיזָאד רעד

 עכעלקילג יד רעביא לָאמַא ךָאנ בעל ןוא ןגיוא יד ךיא ךַאמרַאפ לָאמטּפָא

 זַא ןדייס .ןרעקמוא טשינ רעמ ןיוש ךיז ןלעוװ סָאװ ,ןרָאי עקיזָאד יד ,ןרָאי

 .ןעמוק טעװ חישמ

 רימ טָאה ןעמ זַא ,וליפַא ךיא סעגרַאפ ןטונימ עטמולחרַאפ עכלעזַא ןיא

 רערעדנַא רעד ףיוא טקישעגּפָארַא ךימ טָאה ןעמ רעדייא ,לגילפ יד ןרױשעגּפָא

 ,טלָאמעד טשרע ןוא ,ןָאט ילפ ַא וואורּפ ןוא טנעה יד טײרּפשעצ ךיא .טלעוו

 ןיימ ןופ לייט ןטשרעטנוא ןיא קיטייו ַא ליפ ןוא ליד ןפיוא ּפָארַא לַאפ ךיא ןעוו

 -עשַאב יד זיולב ןגָאמרַאפ לגילפ זַא ,ןלַאפרַאפ זיא'ס זַא ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,ףוג

 .ןדע-ןג ןיא ןשינעפ

 סע סָאװ ,גנידצלַא ןבײרשַאב וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה עקַאט רַאפרעד ןוא

 ןריובעג ןיימ ךָאנ ייס ,ןרעװ ןריובעג ןיימ רַאפ ייס ,טריסַאּפ רימ טימ טָאה

 ,עקיבױלג-טשינ יד ןלייוורַאפ וצ ידכ ,טשינ סע ךיא ליוו ןבײרשַאב ןוא .ןרעוו

 ןיוש ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא זַא ,סייו ךיא .ןטסיירט וצ ןײלַא ךיז ידכ רָאנ

 ךיא .טלעװ רעד ןופ תונושל ענעדישרַאפ ןיא ןבעל ןגייא רעייז ןבירשַאב

 ןוא ןעגנוביײרשַאב-סנבעל עכלעזַא טרעדנוה ַא טנעיילעגרעביא בָאה ןיײילַא

 טירט ןדעי ףיוא .לַאג רעד וצ ןגָאלשעג טָאה'ס זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא

 -- רקיע רעד ןוא הוואג עכעלשטנעמ יד טדער'ס יװ ,טריּפשעג ךיא ןבָאה

 םעד ןוא ןברַאפ עקיזָאר ןיא ןיילַא ךיז טלָאמ סָאװ ,ןגיל רעד .ןגיל רעד

 יו רעמ טשינ זיא גנוביירשַאב-סנבעל ַאזַא .עצרַאװש רעמ סָאװ ןיא ןטייווצ

 ןוא ,ןירעד טביולג רעכלעוו ,הטוש םעד ןרַאנוצּפָא ןסיוא זיא סָאװ ,תוטש ַא

 .רעבײרשַאב םעד -- ןיילַא ךיז רקיע רעד

 ןרענימ טשינ .ןעוועג זיא'ס יוװ ,ױזַא גנידצלַא ןלייצרעד ליוװ רעבָא ךיא

 ןיא קידצ ַא ןיב ךיא זַא ןדערנייא טשינ םענייק ליוו ךיא .רָאה ןייק ףיוא
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 ,טרָאד ,ןָאטעג סטוג ךס ַא ןוא טזיירגעג ךס ַא בָאה'כ .סחו הלילח .ץלעּפ
 ,טזיירגעג בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ ךיז ךיא לעװ ,טזיירגעג בָאה ךיא ואוו
 יוװ טַארוקַא ןטימ ןלייצרעד ךיא לעװ ,ןָאטעג טכער בָאה ךיא ואוו טרָאד ןוא
 .ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא

 ,סע טמוק יװ ,ןכתיה :ןגערפ ךימ ןלעװ ןשטנעמ ךס ַא זַא ,סייוו ךיא
 ןייז רַאפ ןעשעג זיא םיא טימ סָאװ ,טַארוקַא ןטימ ןעקנעדעג לָאז שטנעמ ַא
 סנױזַא זַא ,היאר ַא ןעגנערב וליפַא ןלעװ ,סרעגערפ יד ,ייז ? ןרעװ ןריובעג
 טרעװ שטנעמ רעד רעדייא זַא ,טסייוו רענייא רעדעיַא ,ךעלגעמ טשינ זיא
 םעד ןופ ןוא זָאנ רעד ןיא לענש ַא םיא טיג ןוא ךאלמ ַא טמוק ,ןריובעג
 ,טריסַאּפ םיא טימ טָאה'ס סָאװ ,גנידצלַא ףכית רע טסעגרַאפ לענש ןקיזָאד
 רע רעדייא טנרעלעג םיא טימ טָאה ךאלמ רעד סָאװ ,הרות יד וליּפַא ןוא
 ,טלעוו רעקידניז רעד ףיוא ּפָארַא זיא

 סָאד זיא ױזַא .טכערעג ןייז ןלעװ ,ןהנעט סָאד ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ יד
 .טלעוו רעד ףיוא טמוק רע רעדייא ,ןשטנעמ ןדעי טימ טעשעג ױזַא .עקַאט
 רענייא רעדעי ןוא םענייא ןדעיַא זָאנ רעד ןיא עקַאט טלענש ךאלמ רעד
 -רעטסיוא ןַא ,סנ ַא ןעשעג זיא רימ טימ רעבָא ,גנידצלַא עקַאט טסעגרַאפ
 ןעמ ידכ ,רעירפ וצ ףיוא ןלייצרעד עקַאט ךיא ליוו סנ םעד ןוא .סנ רעשיל
 טָא זַא ןיירַא רעוא ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןעקשוש וצ ןרָאּפשרַאפ לָאז
 ענעדיא ַא יװ ,סנגיל טקָארב ,קיניישט ַא טקַאה ָאװרעבַא אבַא-לאומש רעד
 ,ןשקָאל

 ,ךאלמ ןופ תושר ןיא ןבעגעגרעביא ךימ טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט םעד ןיא
 דָארג ךיא ןיב ,דרע רעד ףיוא ןעגנערבּפָארַא טפרַאדעג ךימ טָאה סָאװ
 סָאװ ,סעקירַאנַאק יד ןופ גונעת טּפעשעג ןוא םיוב-ןדע-ןג ַא רעטנוא ןסעזעג
 ןגעקטנַא זַא ,ןגָאז ךייא ךיא זומ ,בגַא .טייטש קוסּפ ןיא יו ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה
 ַא טימ טשינרָאג ַא סעקירַאנַאק עשידרע יד ןענעז סעקירַאנַאק-ןדע-ןג יד
 ןוא רעסערג לָאמ קיצנַאװצ סעקירַאנַאק-ןדע"זג יד ןענעז סנטשרע .טשינ
 םוש ןייק ןיא ןבײרשַאב טשינ טושּפ סע ןָאק ןעמ זַא ,ױזַא ייז ןעגניז ןעגניז
 וצ ידכ ןרעיוא ענעגייא יד טימ ןרעה ןעמ זומ סנױזַא ,ןושל ןכעלשטנעמ
 ,קוליח םעד ןייטשרַאפ

 ,ךערַאּפ ריאמ 'ר ,דמלמ-ארמג רעד .טייצ-תושמשה'ןיב סָאד זיא ןעוועג
 ןיא בירעמ-החנמ וצ קעװַא זיא ,לגילפ עָארג-לקנוט ערעוװש טימ ךאלמ ַא
 טָאה'ס רעוו ,ןפָאלעצ לייוורעד ךיז ןענעז םידימלת יד ,זיולק רעשיכאלמ רעד
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 רעוו ןוא זױה:רעמַאק-רעמַאק ןיא ךעלמיכאלמ ערעדנַא יד טימ טליּפשעג

 ןטבילַאב ןיימ וצ קעװַא רימ ןיב ךיא .םינלזג ןגעוו תוישעמ טלייצרעד טָאה'ס

 .ןעגניז סעקירַאנַאק יד יװ ,ןרעה ,םיוביןדעדןג

 טלָאמעד זיא סעקירַאנַאק-ןדעז-ןג יד ןופ גנַאזעג סָאד זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןסעגרַאפ ךיא בָאה ,ןעגנוזעג ןבָאה ייז תעשב .טײקכַאװש עטסערג ןיימ ןעוועג

 ,טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןיא

 ןעגניז סעקירַאנַאק יד .םיוב"ןדע-ןג ןרעטנוא ױזַא רימ ךיא גיל זיא

 -רעּפַאכ ןיא ךיז ןליּפש ,זָארג-ןדע-ןג ןרעביא ןרעטַאלפ ןעגנילרעטעמש עסיורג

 .ןעניימ טשינ ריא טרָאט ,ןעגנילרעטעמש-ןדע-ןג יד ןגעוו דער ךיא ןעוו .ךעל

 דרע רעד ףיוא טעז ריא סָאװ ,עכלעזַא ןעגנילרעטעמש םתס ןענעז סָאד זַא

 -ןדע-ןג ַא .תועט ןסיורג ַא ריא טָאה ,ױזַא טניימ ריא ביוא .טייצ-רעמוז

 -רעטעמש רעדעי .רעשידרע ןַא יו ,סיורג ױזַא לָאמ ןצניינ זיא גנילרעטעמש

 רענייא ,טיור רענייא ,ןירג רענייא ,ָאלב רענייא ,רילָאק רעדנַא ןַא טָאה גינל

 עלַא יד טָא ןענעכערסיוא סע ןעמ ןָאק יוו ,רוציקה .ץרַאװש רענייא ,סייוו

 ,רעטרעוו ליפיוזַא טשינ רָאג טגָאמרַאפ ךַארּפש עכעלשטנעמ יד זַא ,ןרילָאק

 ?ןדע-ןג ןיא ןַארַאפ זיא'ס ןרילָאק לפיוו

 ,לוק ַא לָאמַא טימ ךיא רעהרעד ,םיוב ןרעטנוא ױזַא רימ גיל ךיא יו

 :עלעקעלג ןרעבליז ַא יו טגנילק סָאװ ,לוק טנַאקַאב ַא

 ! אבַא-לאומש ,אבַא-לאומש ---

 -רַאפ ַא לכאלמ ַא ,לרעשיּפ -- רבח ןיימ עזרעד ןוא םוא ךיז קוק ךיא

 ,דימת יו ,םיא זיא ליומ סָאד .ךעלעגייא עצרַאװש ,עגולק טימ ,סטייש

 לגילפ עקיטכיל ,עניד יד טימ טרעטַאלפ רע .עלדיוװָאּפ טימ טרימשעגסיוא

 .סנסופוצ רימ ּפָארַא ךיז רע טזָאל טָא ןוא ,רימ רעביא

 רימ יצ ,רעכיג ןיוש גָאז ?ןעשעג זיא סָאװ ? לרעשיּפ ,זיא סָאװ --

 !המשנ יד סױרַא טשינ

 טמיור ןוא לגילפ יד רעטנוא ןופ סייווש םעד ּפָא ךיז טשיוו לרעשיּפ

 : ןײרַא רעיוא ןיא ליטש רימ

 ןעמ זַא ןרָאװעג ריואוועג ןיב ךיא .טכעלש זיא'ס ,אבַא-לאומש ---

 ןרעו טסלָאז וד ,זיא לרוג ןייד .דרע רעד ףיוא ּפָארַא טנייה ךָאנ ךיד טקיש

 .שטנעמ ַא -- ?ריד וצ טדער ןעמ סָאװ ,טסייטשרַאפ ,שטנעמ ַא

 .קיט ,קיט ,קיט :ןּפַאלק וצ ןביוהעגנָא רימ טָאה ץרַאה סָאד
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 ןענַאװ ןופ ?טגָאזעג ריד סע טָאה רעוו ?לרעשיּפ ,וטסדער סָאװ --
 ? סע וטסייוו

 ןגיולפעגייברַאפ דָארג זיא רע ױזַא יו ,טלייצרעד רימ טָאה לרעשיּפ ןוא
 ךאלמ רעד ןסעזעג זיא קנעש ןיא טרָאד ."חנ קידצ םוצ, קנעש-ןדערג םעד
 .םיכאלמ עלַא ןשיוװצ רוכיש רעטסערג רעד ,רעב-ןועמש

 טימ ןטלָאשעג ןוא טריּפש רעקיצניינ ןוא סקעז ןעקנורטעג טָאה רע --
 --- ,לרעשיּפ טלייצרעד רעטייוו טָאה --- ,טשינ ךיא סייוו ןעמעוו ,תוללק עטיוט
 ַא ןיא םיא טקיש ןעמ ,,סעכ ןיא זיא רע זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא רָאנ
 ןיא לענש ַא ןבעג ריד ,דרע רעד ףיוא ןריּפּפָארַא ךיד ףרַאד רע ,תוחילש
 וד סָאװ ,הרות יד ,ןדע-ױג םעד :ןסעגרַאפ גנידצלַא טסלָאז וד ידכ ,זָאנ רעד
 ,ךיוא ,לרעשיּפ רבח ןייד ,ךימ ןוא ,טנרעלעג טסָאה

 ףיוא ןלַאפעג רימ ןענעז ןרערט ענייז .טנייוועצ ךיז טָאה לרעשיּפ ןוא
 ,עסייה ןוא עסיורג ןעוועג ןענעז ייז .טנַאה רעטכער רעד

 ךיא .ןרערט זיב טרירעג ךימ ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןופ ןרערט יד
 ,ןטסיירט טװאורּפעג םיא ןוא לּפעק ןרעביא טעלגעג םיא בָאה

 ץעגרע טלּפַאלּפ ךאלמ רערוכיש ַא סָאװ עלַאמ ,לרעשיּפ ,טשינ ןייוו ---
 עטיור יד .ןעמענ ןוואורּפ ךימ לָאז רע ,ןעז רָאנ ךימָאל ,ונַא .קנעש ַא ןיא
 .ןעּפַארדעצ םינּפ סָאד םיא לעװ ךיא .ןסיירסיוא םיא ךיא לעװ ענייז דרָאב
 .ןבעל ךימ טסעז וד יװ ,ענייז זָאנ עטיור יד ןסײבּפָא םיא לעװ ךיא

 טעשעהעג טָאה רע .ןקיאורַאב טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה לרעשיּפ
 : לוק ַא ףיוא

 ?רעב-ןועמש רעד טָא ,זיא סָאד ןלזג ַא רַאפ סָאװ ןעד טסייוו וד ---
 !חצור רעתמא ןַא

 ךאלמ םעד טָא רַאפ .תמא םעד טגָאז לרעשיּפ זַא ,טסואוועג בָאה ךיא
 "וצניירַא .רעטכינ טשינ לָאמנײק טעמכ זיא רע .עלַא ןרעטיצ רעב-ןועמש
 םיא דָארג ןוא .ןײרַא םונהיג ןיא יו רעגרע זיא טנעה יד ןיא םיא וצ ןלַאפ
 ןפרַאד סָאװ ,רעדניק יד ןטײלגַאב לָאז רע זַא ןבילקעגסיוא סע ןעמ טָאה
 .זָאנ רעד ןיא לענש ןטמירַאב םעד ןבעג ייז לָאז רע ןוא ןרעוװ ןריובעג

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טרעטיצעג בָאה ךיא
 טימ ןייג טשינ לי ןעמ זַא .טנַאה רעד ייב ךימ טריפ רוכיש רעד טָא יו
 ץענערג רעד ייב ןיוש ןעמ טייטש טָא .סעצײלּפ יד ףיוא רע טגָארט ,ןטוג
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 ,עינָאנ יד רעהַא ביג; :ךאלמ ןופ לוק ערוכיש סָאד רעה ךיא .ןדעיזג ןופ

 .*! ןָאװ לָאשַאּפ ןוא לענש ַא ןָאט ריד ךימָאל ,ןַאמ-הרבח

 ןרַאפ יװ ,רעמ ךָאנ ךיז ןקערש ,עלַא ןרעטיצ לענש ןקיזָאד םעד רַאפ

 רערוכיש רעקיזָאד רעד טָאה דניק ןייא טשינ .דרע רעד ףיוא ןרעוו ןריובעג

 עסָאנרַאק ַא טעז ריא ביוא .ןלענש ןייז טימ טכַאמעג ךעלקילגמוא ךאלמ

 רעב"רועמש םיא סָאה סָאד זַא ,ןייז ןסיוו ריא טלָאז ,דרע רעד ףיוא דניק

 יזָאנ רעד ןיא ןָאטעג לענש ןקרַאטש-וצ ַא ךאלמ רעד

 ןעמ ןָאק סָאװ ,הצע ןַא ביג ?לרעשיּפ ,ןָאט ןעמ ןָאק עשזיסָאװ זיא ---

 .רבח ןיימ ייב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה -- ?ןָאט

 .טרעפטנעעג קירעיורט לרעשיּפ טָאה -- ,ןָאט ןעמ ןָאק טשינרָאג --

 סנעה סרעב-ןועמש ןופ .ןלַאפרַאפ זיא'ס ןוא טעמתחעג זיא לרוג ןייד ---

 ןיימ ךיא .ּפעק ןצכַא טימ ןייז וליפַא טסלָאז ,ןעײרדסױרַא טשינ ךיז וטסעוו

 ...טסלָאז וד זַא ,עטסעב סָאד ןעוועג טלָאװ'ס זַא

 ךיילג טקוקעג םיא ןוא טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ?סָאװ ?סָאװ --

 .ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 .ןענייוו טשינ ןוא .ןרַאּפשנײא טשינ ךיז ,ןטוג טימ ןייג טסלָאז וד זַא --

 זַא ,טנייפ טָאה רע .םיא טקינעּפשרעדיװ ןעמ זַא ,טנייפ טָאה רעביןועמש

 זָאנ רעד ןיא לענש ַאזַא ןּפַאכ םיא ןופ ךָאנ וטסנָאק ןענייוו רַאפ .טנייוו ןעמ

 ןיש ַא .טלעוו רעד ףיוא זָאנ ַא ןָא ןצנַאגניא ןעמוק ,הלילח ,טסלָאז וד זַא

 .ןרעב-ןועמש ףיוא רָאי ַאזַא ,ןבָאה טלָאמעד וטסעװ םינּפ

 טשינ ןיוש ךיז לעװ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה דייר סלרעשיּפ ןופ

 טָאה לרעשיּפ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .טנעה סרעב-ןועמש ןופ ןעײרדסױרַא

 סרעױדַאב יז ,זָאנ יד טנַאה רעד טימ ןטלַאהעגוצ ךיז ךיא בָאה ,טדערעג

 ףיט ןוא ןפערט הלילח ריא ןָאק סָאװ ,קילגמוא םעד רַאפ ןצרַאה ןצנַאג םנופ

 ןטיהַאב יז לָאז רע זַא ,םלוע לש ונובר םוצ ןטעבעג ךיא בָאה ןצרַאה ןיא

 .ןצישַאב ןוא

 ונובר םוצ ןָאטעג הליפת טייהרעליטש בָאה ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 טרעיול סָאװ ,הנכס רעד רַאפ זָאנ ןיימ ןצישַאב ןוא ןטיהַאב לָאז רע ,םלוע לש

 רעגניפ ַא טגיילעגוצ ,זָארג ןיא רימ ןבענ ןסעזעג לרעשיּפ זיא ,ריא ףיוא

 .טכַארטעג סעּפע טָאה רע תועמשמ ,ןרעטש םוצ

 דימת .ןָאטעג לקניפ ַא לָאמַא טימ ןבָאה ךעלעגייא עצרַאװש ,עגולק ענייז

 .ןגיוא ענייז ןעשטשילב ,סעּפע וצ ךיז טכַארטרעד לרעשיּפ ןעוו
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 ! ןגָאז ריד ל'כיא סָאװ טסייוו ,אבַא"לאומש --
 ? לרעשיּפ ,סָאװ ---

 טשינ ךיז טרעה רענייק יצ ,ןטייז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע
 :ןירַא רעוא ןיא טמיורעגנייא רימ רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,רעטנוא

 עטַאט רעד ,רמושמה-ןיי לשעלפ ַא ךיז טניפעג רעלעק ןיא זנוא ייב --
 ןיא ןבעגטימ ריד ךיא לעװ לשעלפ עקיזָאד סָאד .האופר ַא ףיוא סע טלַאה
 .ןײרַא געוו

 ,ןײרַא געוו ןיא לשעלפ סָאד ןבעגטימ רימ טסעװ וד ,טסייה סָאװ --
 רעגייטש ַא סָאװ וצ ןוא ?סנייד ןעד זיא'ס -- ,טשודיחעג ךיז ךיא בָאה --
 ? ןבָאה סע ךיא ףרַאד

 :ןָאטעג לכיימש ַא טָאה לרעשיּפ

 סָאװ .ןײרַא ליומ ןיא רעגניפ ַא ןגייל ריד ףרַאד ןעמ זַא ,עז ךיא --
 ןבעג לשעלפ סָאד טסעװ וד ? ךיד טעב ךיא ,ןייטשרַאפ וצ רעווש ױזַא ָאד זיא
 רַאפרעד ןוא ,טימרעד ןייז היחמ טושּפ ךיז טעװ רע ,רעב-ןועמש ךאלמ םעד
 ןקרַאטש-וצ ןייק -- ןכַאמּפָא םיא טימ וטזומ ױזַא --- ןבעג טשינ ריד רע לָאז
 .זָאנ רעד ןיא לענש

 ןיימ טימ טשינ ןגירשעגסיוא ךיא בָאה -- ?לרעשיּפ ,וטסדער סָאװ --

 ? בונגת אל זיא ואוו ןוא ?ןענחקל טסעוװ וד ,טסייה סָאװ -- .לוק

 ,טכַאלעצ ךיז טָאה לרעשיפ

 זיא "בונגת אל, רעד זַא ,טשינ ןעד וטסייוו יצ ,ץלָאהקיּפ ןב הטוש --
 ואוו ,אברדא ,רימ זייוו ,ונַא ?םיכאלמ רַאפ טשינ ןוא ןשטנעמ יד רַאפ רָאנ
 םיכאלמ יד וצ ןליױפַאב טָאה רעטשרעביוא רעד זַא ,הרות רעד ןיא טייטש'ס
 ,קינלַארּפ רפס ןיא ןדייס ?!"בונגת אל;

 זיא רע זַא ןוא רימ ןופ רעגילק זיא רבח ןיימ זַא ,ןעזעגנייא בָאה ךיא
 -נָא רימָאל .ןענַאטשרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .טכערעג
 ןוא רמושמה-ןיי לשעלפ סָאד רעב"ןועמש ךאלמ םעד ןבעג לעוװ'כ זַא ,ןעמענ

 ןלענש רעבָא ,זָאנ רעד ןיא לענש ןטכייל ַא ןבעג רימ טעװ רעב"ןועמש זַא
 טָאה'ס סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאפ ךָאד ךיא זומ ,רע טלענש םיוק ןוא ,ךָאד רע טעוו
 ,דָאש רעסיורג ַא זיא רימ סָאװ ןוא ןדע-ןג ןיא טריסַאּפ רימ טימ

 -סױרַא טָאה רע ,טכַארט ךיא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ תועמשמ טָאה לרעשיּפ
 יד ןיא ןטָאנקעג גנַאל ױזַא סע ,םייל לקיטש ַא ענעשעק רעד ןופ ןעמונעג
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 "רעביא רימ סע טָאה רע ,זָאנ ַא טמערופעגסיוא ןופרעד טָאה רע זיב ,טנעה

 : טגָאזעג ןוא ןבעגעג

 ריד וטסלָאז ,רמושמה-ןיי םעד ןעקנירט טעוװ רעב-ןועמש תעשב --

 ,םייל סָאד ןרירנָא רע טעװ ,ןלענש טעװ רע זַא .זָאנ ענעמייל יד ןּפעלקוצ

 וצ טשינ סעגרַאפ ,עז ןוא ,ץלַא קנעדעג .רעצנַאג ַא סױרַא טסעװ וד ןוא

 .ןדע"ןג ןיא לרעשיּפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,דרע רעד ףיוא ןלייצרעד

 : ךָאטעג גָאז ַא ךיוה ןוא לגילפ יד טכיילגעגסיוא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 וד זַא ןייז טעװ רעסעב .ןכוז רעב-ןועמש ךיד טעװ דלַאב ! םוק --

 .םייהַא רימ וצ ןָאט ילפ ַא רימָאל לייוורעד .ןייג ןגעקטנַא ןײלַא םיא טסעוו

 ןדע"וג ןרעביא ילפ רעטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,ןגיולפעג ןענעז רימ

 .רבח ןרעייט ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 רַאפ טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןוא טרעיודעג ךס ןייק טשינ טָאה'ס

 ַא ,רעדיינש רעד ןמלז-המלש עטַאט סלרעשיּפ טניואוו'ס ואוו ,בוטש רעד

 .ןגיוא ענרעבלעק טימ ןוא לגרָאג ןיא ּפָאנק ַא טימ ךאלמ

 ןעװעג זיא דליש ןפיוא ןוא דליש ַא ןעגנָאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא

 עטַאט סלרעשיּפ זַא ,ןמיס ַא ,לגילפ עטעטַאלעג טימ ךאלמ ַא ןלָאמעגסיױא

 .לגילפ עטצונעגּפָא יד םיכאלמ טכיררַאפ טָאה סָאװ ,קינטוטַאל ַא ןעוועג זיא

 טָאה'ס .ןסיורד ןיא טרַאװעג בָאה ךיא ןוא בוטש ןיא ןײרַא זיא לרעשיּפ

 טָאה לגילפ ַא רעטנוא .ןעמוקעגסױרַא זיא רע ןוא טרעיודעג ךס ןייק טשינ

 ,"רמושמה ןייא םעד ןטלַאהעג רע

 :טגָאזעג ןוא לשעלפ סָאד ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע

 !"חנ קידצ םוצ, קנעש ןיא ףכית ילפ ןוא ,אבַא-לאומש ,םענ ,ַאנ ---

 ןעמוק לָאז רע רעדייא ,ןרעב-ןועמש וצ ןעמוק טסלָאז וד זַא ,רעסעב זיא'ס

 .ריד וצ

 טשוקעצ לָאמַאכָאנ ךיז ,ןעמונעגמורַא ךיז ,טשוקעצ עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ױזַא ךָאנ ןטלָאװ רימ גנַאל יו טסייוו רעוו ןוא ןעמונעגמורַא לָאמַאכָאנ ןוא

 "סױרַא טשינ טלָאװ ,הרובד-הנח עטכאלמ יד ,עמַאמ סלרעשיּפ ןעוו ,ןענַאטשעג

 : רעטסנעפ ןכרוד ןגירשעג

 !ןסע םוק ,טלַאק ןרעוו ךעלּפמעװ יד ,לרעשיּפ ---

 .לגילפ יד טימ טרירעגנָא ךיז ,טשוקעצ לָאמַאכָאנ עדייב ךיז ןבָאה רימ

 טזָאלעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא ןוא ערעשטעוו ןסע בוטש ןיא ןײרַא זיא לרעשיפ

 ."חנ קידצ םוצ, קנעש רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,גנוטכיר רעד ןיא ןעילפ
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 יד ואוו ,רעביטש יד ןיא .לקנוט טוג ןעװעג ןיוש זיא ןדע-וג ןיא

 ,ןּפמָאל טנערבעג ןיוש ןבָאה ,תוחּפשמ ערעייז טימ טניואוועג ןבָאה םיכאלמ

 סעטכאלמ עטעפ .םירפס עטלעגרַאפ ןיא טקוקעגניײרַא ןבָאה םיכאלמ עקידרעב

 סעטכאלמ עגנוי ,רעדמעה טעטַאלעג ןבָאה סרעדיוג עקידנרָאג-יירד טימ

 ךעלמיכאלמ ענעריובעגיטשרע יד טרעפעלשעגנייא ,ןגיוו יד טגיוועג ןבָאה

 :לדיל ַא טימ

 ,סניילק ןיימ ,לכאלמ ןיימ ףָאלש

 .סנידע ןיימ ,לכאלמ ןיימ ףָאלש

 עלעגילפ עגנוי סָאד סיוא ור

 ,עלעגיוו סעמַאמ רעד ןיא

 ...ויל היל ייא

 ןיא טָא ןוא רעטסנעפ םעד ןיא טָא ןָאטעג קוק ַא ךיא כָאה קידנעילפ

 עטלַא יד ןוא עגנוי יד ןעװעג אנקמ קרַאטש עלַא ייז בָאה ךיא .םענעי

 רעדיוו ךיז ירפרעדניא ןוא טכַאנ יד ןפָאלשרעביא ךיז ןלעוו ייז .םיכאלמ

 טניוו רעד סָאװ ,קילג ַא ? ןייז ךיא לעוװ ואוו ? ךיא ןוא .ןדע-ןג ןיא ןּפַאכפיוא

 טנערבעגסיוא רימ יז טלָאװ טשינ זַא ,קַאב ןיימ ףיוא רערט יד טליקעגּפָא טָאה

 ,םינּפ ןיא ךָאל ַא

 רעטסנעפ ןכרוד .טזָאלעגּפָארַא ךיז ךיא בָאה "חנ קידצ םוצ, קנעש ןרַאפ

 סָאװ ,יד טָא ,םיכאלמ עטסָארּפ רָאּפ ַא ןעזעג ןוא טקוקעגנײרַא ךיא בָאה

 ,טינש םעד ןדיינש ,רעדלעפ ערעייז ןרעקַא ,רעווש םיקידצ יד ייב ןטעברַא

 -נורטעג ,ךעלשיט יד ייב ןסעזעג ןענעז ייז .הכמ ַא ןופרעד ייז ןבָאה ןיילַא ןוא

 יד ןשיווצ ןָאטעג ײּפש ַא לָאמעלַא ןוא עקרָאכַאמ טרעכיורעג ,ןפנָארב ןעק

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןייצ

 עטיור יד .רעב-ןועמש ךאלמ רעד ןסעזעג זיא לשיט ַא ייב טייז ַא ןיא

 .סיוא טזייו .טרעקעגרעביא ןגיוא יד ,טרעביושעצ ןעוועג זיא ענייז דרָאב

 -ַאלפעג רימ טָאה ץרַאה סָאד .ןסָאגעגנײרַא שּפיה טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא

 ףרַאד סָאװ ,רעד זיא סָאד טָא .ןעזרעד םיא בָאה ךיא זַא ,קערש רַאפ טרעט

 ןפוא םושב ןוא -- ,טכַארטעג ךיז ךיא בָאה -- ,ןדע-ןג םנופ ןייז חלשמ ךימ

 .ןײגנײרַא לָאז ךיא ,ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ

 בָאה ךיא זיב ,ןסָאלשטנַא טשינ ןענַאטשעג ױזַא ךיא ןיב לייוו עשּפיה ַא

 ךיז ךיא בָאה -- ,ןעמוקרעביא סע ןעמ זומ לָאמנייא :ץרַאה טכַאמעג ךיז

 ןעמוקעגניײרַא ןיב ןוא טומ ןבעגעגוצ
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 ןביוהפיוא טלָאװעג ךיז רע טָאה ,ןעזרעד רָאנ ךימ טָאה רע ױזַא יו

 רוכישיוצ ןעוועג רעבָא זיא רע ."אבה ךורב. ַא טימ ןעמענפיוא ךימ ןוא

 קירוצ זיא רע זַא ױזַא ,טשטיינקעצ ןעוועג םיא ייב ןענעז לגילפ יד ןוא

 ,טרָא ןייז ףיוא ןלַאפעגרעדינַא

 .לגילפ יד ןטעלגסיוא ןפלָאהעג םיא בָאה ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןיב ךיא

 טָאה'ס .ןעילפ ןענָאק שטָאכ רע לָאז ,סיפ יד ףיוא ןייטש טשינ ןָאק רע ביוא

 וצ ןעילפ טזָאלעג עדייב ךיז ןבָאה רימ ןוא טרעיודעג ךס ןייק טשינ עקַאט

 .טלעװ רעד ןופ טלעװ ענעי ּפָא טלייט סָאװ ,ץענערג רעד

 -עגנָא ןוא טנװָא ןיא רעגיײזַא ןעצ קיטשרענָאד רימ ןענעז ןגיױלפעגסױורַא

 .ןשטנעב-טכיל ןרַאפ קיטיירפ ץענערג רעד וצ רימ ןענעז ןעמוק

 סָאד ןעמוקעגנָא זנוא זיא גנירג ױזַא טשינ זַא ,ןטכַאד ךייא ךיז זָאל

 .ןיפוליגב טסעפ ןעוװעג ,טגָאזעג יװ ,זיא רעב-ןועמש ךאלמ רעד .ןעילפ

 ירד ַא ןגױלפעגּפָא רימ ןענעז טָא .גנוטכיר יד ןריולרַאפ רע טָאה לָאמעלַא

 עמשטערק רעד ןופ ןעמיוק םעד ןעזרעד רעדיוו רימ ןבָאה טָא ןוא העש

 רעד וצ ,רעב"ןועמש ךאלמ םעד ,ןגיוצעג םיא טָאה'ס ."חנ קידצ םוצ,

 .טכענ ןוא געט ענייז טכַארברַאפ רדסכ טָאה רע ואוו ,עמשטערק רעקיזָאד

 יד .עפָארטסַאטַאק לקיטש ַא ןעשעג טשינ זנוא טימ זיא רעיש ,רעיש

 "ןועמש .ןרעטש ַא ןופ ןמיס ַא ןָא ,ערעטסניפ ַא ןעוועג זיא ןדע-ןג ןיא טכַאנ

 ןגיולפעג ןענעז רימ זַא ױזַא ,קנעש ןיא ןרעטמַאל םעד ןסעגרַאפ טָאה רעב

 .טלעוו רעד ןיא ץעגרע ןענעז רימ ואוו ,קידנסיוו טשינ ,עדנילב יוװ

 ןטייווצ ַא טימ ןסיוטשעגפיונוצ רעב-ןועמש ךיז טָאה רעטסניפ רעד ןיא

 ןגיולפעג דָארג זיא סָאװ ,תומולח יד ןופ ךאלמ רעד ןעוועג זיא סָאד .ךאלמ

 יד ןופ ךאלמ םייב זיא סױטשנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ןופ .דרע רעד וצ ּפָארַא

 ךאלמ רעד ןוא ןטלָאשעג טָאה רעב-ןועמש .לגילפ ַא ןרָאװעג עילַאק תומולח

 רעטייו ןענָאק טשינ ןיוש רע טעװ טציא .טנייוועג טָאה תומולח יד ןופ

 לגילפ ןייא טימ .תומולח ןָא טכַאנ יד ןּפָאלש ןלעװ ןשטנעמ יד ןוא ןעילפ

 םיא לָאז רע ,קינטוטַאל םעד ןמלז-המלש וצ ןעקניה טזָאלעג ךיז רע טָאה

 ןוא רעב"ןועמש טסייה סָאד ,רימ ןוא ,לגילפ ןטקידעשַאב םעד ןטכיררַאפ

 יץענערג רעד וצ ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג רעטייוו ךיז ןבָאה ,ךיא

 -סיוא לסיבַא רעב-ןועמש ןיימ ךיז טָאה סױטשנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ןופ

 ,עקרָאכַאמ טימ טּפָאטשעגנָא יז ,עקלויל יד ןעמונעגסױרַא טָאה רע .טרעטכינעג
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 רעטייוו רימ טימ רע זיא ,עקלויל יד קידנקּפיּפ ןוא עלעבצווש ַא ןדנוצעגנָא

 ,ןגיולפעג

 לסיבַא זיא ,עקּפיּפ ןייז ןופ ןָאטעג טָאה רעב-ןועמש סָאװ ,יצ ןדעי ייב

 רימ ואוו ,טסואוועג טייצ וצ טייצ ןופ שטָאכ ןבָאה רימ ןוא ןרָאװעג קיטכיל

 ,טלעוו רעד ןיא ןענעז

 ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לימ-ןדע-ןג יד ןגיולפעגייברַאפ ןענעז רימ

 ,לגילפ עריא טימ ןעיירד ןענָאק ןלָאז ייז ,ןטניוו עלַא רַאפ יירפ גרַאב ַא

 ןדע-ןג ןיא תוישעמ ךס ַא ךיז ןעמ טלייצרעד לימ רעקיזָאד רעד ןופ

 ,ןלימ עלַא יװ ,ןרָאק ןוא ץייוו טלָאמ יז .ןלימ עלַא יוװ ,לימ ַא יז זיא גָאטייב

 ,םינציל ןוא םידש רַאפ טרָא ןַא יז זיא טכַאנייב ןוא

 ןיא םידש ןעמוק יװ :טניוטשרעד ןקוקנָא ךימ טעוװ ריא זַא ,סייוו ךיא

 .רעד רימ טָאה ןעמ ןעוו ,טרעדנואוועג ךיוא ךיז בָאה ןײלַא ךיא ? ןדע-ןג

 ,לרעשיּפ רבח ןיימ םעד ןגעוו רימ טָאה טלייצרעד ןוא .םעד ןגעוו טלייצ

 ךייא טעו ךאלמ רעדעי רעבָא ,ןעזעג טשינ לָאמנייק םידש יד בָאה ןיילַא ךיא

 לָאמַא זיא ,ןדע-ןג םנופ רעשדלעפ רעד ,לאפר ךאלמ רעד ױזַא יוװ ,ןלייצרעד

 רע טָאה לימ-ןדע-"ג יד קידנעייגייברַאפ .הלוח ַא וצ ןעגנַאגעג טכַאנייב

 ַא סָאװ ,גנוצ עגנַאל ַא ןעזרעד רע טָאה לָאמַאטימ .תולוק ענדָאמ טרעהעג

 לאפר ךאלמ רעד .,לימ רעד ןופ לרעקוק ןכרוד טקעטשעגסױרַא טָאה דש

 ,תושלח ןיא ןלַאפעג זיא ןוא *לארשי עמש, ןָאטעג יירשעג ַא טָאה

 םיא טָאה ןעמ ןוא ,לימ רעד ןבענ ןגיל גָאטרַאפ ןענופעג םיא טָאה ןעמ

 .ןורסח ןרעווש ַא ןעמוקַאב רע טָאה ןָא לָאמטסנעד ןופ .טרעטנומעגּפָא םיוק

 ,תונמחר ַא שממ םיא ףיוא זיא'ס זַא ,טדער רע תעשב ךיז טעקיהַאז רע

 -עג רעטייו ןענעז ,רעב-ןועמש ךאלמ רעד ןוא ךיא טסייה סָאד ,רימ

 רעב-ןועמש סָאװ .ןטייווצ םוצ רענייא טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ .ןגיולפ

 טלָאזעג סע ךיא בָאה ןענַאװ ןופ .ןגָאז טשינ ךייא ךיא ןָאק ,טכַארטעג טָאה

 ,ריא טעז ,סָאד ,טליפעג ןוא טכַארטעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד רעבָא ? ןסיוו

 ףעקנעדעג ןימ ַא ךָאנ ןוא ָאי ךיא קנעדעג

 ךיז ייב טציא טפָאלש סָאװ ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןופ טכַארטעג בָאה ךיא

 טעּפָאקעגּפָארַא ךיז ןופ רע טָאה סיפ יד טימ .טקעדענּפָא זיא רע .לטעב ןיא

 סָאװ ,רעפיטש ַא רע זיא טייהרעקידנפָאלש וליפַא ,דרע רעד ףיוא ערדלָאק יד

 ,טסייוו רע .לכעליימ ןיא רע טלַאה רעגניפ ַא ,ןטייווצ ןייק טשינ טעז ןעמ
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 ףיוא טנייה ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רבח ןייז ,רימ ןופ טשינ רע טמולח יצ

 ,טנגעזעג קיביײיא

 ןענַאטשעג ןיוש רימ ןענעז ןרערט יד .ןָאט ןייוו ַא טלָאװעג בָאה ךיא

 טָאה רעב-ןועמש ךאלמ רעד זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא זַא רָאנ .זלַאה ןיא

 ,ץפיז ַא ןָאטעג םיוק ,םיוק ןוא ןטלַאהעגנייא ךיז ךיא בָאה ,ןרערט טנייפ

 רעד .טרעטכינעגסיוא רעב-ןועמש ךאלמ רעד ךיז טָאה וציגָאטרַאפ

 ַא טּפַאכעג עדייב ןבָאה רימ .טלַאק ןוא ףרַאש ןעוועג זיא טניוװ-ןגרָאמ

 ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא טּפַאלקעג וליפַא טָאה רימ .רעטיצ

 -ןועמש ךאלמ רעד ןָאטעג םורב ַא לָאמעלַא טָאה -- !טלעק ַא ,יא ---

 וצ ךיז ידכ ,לגילפ עװָאטַאװ עסיורג ענייז טימ ןָאטעג עכָאפ ַא ןוא רעב

 ףיוא קוק ַא טּפַאכעג רע טָאה לגילפ יד טימ עכָאפ ןדעי ייב .ןעמערַאװרעד

 ."חנ קידצ םוצ, קנעש רעד ךיז טניפעג'ס ואוו ,גנוטכיר רעד ןיא קירוצ

 וצ םיא טייצ עקיטכיר יד זיא טציא זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאב בָאה ךיא

 רימ טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ סָאװ ,"רמושמה ןיי; לשעלפ סָאד ןעגנַאלרעד

 .ןבעגעגטימ

 ןקָארשרעד ןיילַא ךיז ןוא ןפורעגנָא ךיז ךיא בָאה -- ,רעב-ןועמש 'ר --

 ץונוצ טלָאװ הקשמ לזעלג טוג ַא ,רעב ןועמש 'ר --- ,טייקטסיירד ןיימ רַאפ

 ? רעב-ןועמש 'ר ,ריא טגָאז סָאװ ,ַאה ,ןעמערַאװרעד ךיז ,דניצַא ןעמוקעג

 טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא ךאלמ רעד טָאה ,"הקשמ/, טרָאװ סָאד טרעהרעד

 עָאלב רָאּפ ַא ןקָארשעגרעביא השעמ תעשב ןוא לגילפ עווָאטַאװ ,עבָארג ענייז

 ארוב םעד חבש ַא ןעגניז ןבילקעג דָארג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןבלַאװש-ןדעיןג

 ,םלוע

 ַאזַא טימ ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ,הקשמ לזעלג ַא ,יוא ,הקשמ --

 ייוצ ןוא קערש רַאפ תושלח ןיא ןלַאפעג ןענעז ןזָאה-ןדע-ןג ןעצ זַא ,לוק

 ,טליּפמעג ןבָאה סעכעבייל

 ןיימ רעטנוא ןופ "רמושמה ןיי לשעלפ סָאד ןעמונעגסורַא בָאה ךיא

 עכעלטע טכַאמעג רע טָאה דיירפ רַאפ .ןזיוועג םיא ןוא לגילפ ןטכער

 ,טכַארטֶעג עגר רעטשרע רעד ןיא בָאה ךיא .טפול רעד ןיא סעקלעשזָאק

 .ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רע זַא

 וצ ןבָאה ,ןקָארשעגרעביא קרַאטש ךיז ךיא בָאה עגר רעטשרע רעד ןיא

 ןקיטנייה םייב ךָאנ .טייקיניילק ןייק טשינ זיא ךאלמ םענעגושמ ַא טימ ןָאט

 עטכאלמ רעגנוי רעד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,רעדיוש ַא ןָא ךימ טּפַאכ גָאט
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 סָאװ ,ייוו ,ייו .עביל רעכעלקילגמוא ןַא בילוצ ןרָאװעג עגושמ זיא סָאװ ,לרעּפ

 טרעקעגרעביא טשינ רעיש יז טָאה ןדע-ןג ןצנַאג םעד .טעברַארַאפ טָאה יז

 .ףיױרַא סיפ יד ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ

 ןיא רימ ייב לשעלפ סָאד ןעזרעד טָאה רעב-ןועמש יו ױזַא ,רוציקה

 ,טנַאה ןיימ ןופ טּפַאכעגסױרַא סע ,ןגיולפעגוצ רימ וצ רע זיא ,טנַאה רעד

 ןיפ רעד .ןעקָאילשז ןעמונעג ןוא ןייצ יד טימ קערָאק םעד טּפעלשעגסױרַא

 ןּפָארט רעדעי .ןייוו רערעווש רעייז ַא זיא ,ןסיוו ריא טפרַאד ,"רמושמה

 ,טנופ ןבלַאה ַא טימ ייווצ טגעוו

 רימָאל -- ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ,אבַא-לאומש ,סָאװ וטסייוו --

 סנטייצַאב ןעמוקוצנָא ןזייוװַאב ךָאנ ןלעװ רימ ! רעדינ רעד ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז

 "קוק ַא ,רעגייז םענעשעמ ןייז ןעמונעגסיורַא טָאה רע -- .ץענערג רעד וצ

 -ןג ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ ןוא טַאלברעפיצ ןטיור ןפיוא ןָאטעג

 .רעקַא-ןדע

 עצנַאג סָאד טעקָאילשזעגסיוא טָאה רעב-ןועמש ךאלמ רעד יװ ,םעדכָאנ

 פינק ַא ןבעגעג רימ טָאה רע זַא ,ךעליירפ ױזַא ןרָאװעג רע זיא ,לשעלפ

 :ןָאטעג םורב ַא ןוא לקעב ןיא

 .אבַא-לאומש ,טַאי רעליואוו ַא טזיב --

 .תירחש טנװַאדעג רימ ןבָאה ,קידנעילפ .ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ

 .ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנרַאפ רעגייזַא ףניפ טקנוּפ ןוא

 זַא ןסייהעג רימ רעב-ןועמש טָאה ץענערג רעד ןופ דנַאר עמַאס םייב

 ,הרות עצנַאג יד ןגָאזּפָא םיא ןוא סופ ןייא ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז לָאז ךיא

 ןסייהעג ךימ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג בָאה ךיא .טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ

 רעש עסיורג ַא ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,טקידנעעג בָאה ךיא יו ,םעדכָאנ

 ,לגילפ יד ןרױשעגּפָא רימ ןוא

 ...ןָאט לענש ַא ריד ךימָאל ןוא ,עינָאנ יד רעהַא ביג ,ןַאמ-הרבח ,טציא --

 טַאהעג ךיז ךיא בָאה ,לגילפ יד ןריושעג רימ טָאה רעב-ןועמש תעשב

 ,"ךמושמה ןיי, םנופ ןיפוליגב ױזַא ןעוועג זיא רע .זָאנ ענעמייל יד טּפעלקעגוצ

 ,טקרעמַאב טשינ וליפַא סע טָאה רע זַא

 םעניילק ַא -- ןטעבעג םיא ייב ךיז ךיא בָאה -- ,רעב-ןועמש 'ר --

 ןיא ןח ןענופעג םיא ייב עקַאט בָאה ךיא ןוא -- !רעב-ןועמש 'ר ,לענש

 ,םיוק ,םיוק ,זָאנ רעד ןיא לענש ןטכייל ַא ןבעגעג רימ טָאה רע .ןגיוא יד

 ,טליפעג םיא בָאה'כ סָאװ
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 ! ןָאװ לָאשַאּפ ,טציא ןוא --

 עצנַאג יד ןעזעג .קירוצ ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םוצ

 קוק ַא בָאה ךיא .,דלָאגניג ןיא טקנוטעג ךיז טָאה סָאװ ,עמַארָאנַאּפ-ןדעדןג

 .דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,לגילפ עניימ ףיוא לָאמ ןטצעל םוצ ןוטעג

 ךאלמ םוצ ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה -- !רעב-ןועמש 'ר ,טנוזעג טייז --

 .דרע רעד ףיוא ּפָארַא ןיב ןוא לגילפ עווָאטַאװ יד טימ



 זז

 ןרעוו ןריובעג ןיימ

 ןוא ןגירשעג ,טנייוועג טָאה יז .דניק וצ רעווש ןעגנַאגעג זיא עמַאמ זייל

 ."חצור; ,"ןלזג, ,"רעדרעמ, : תוללק עטיוט טימ ןטַאט ןיימ ןטלָאשעג

 טּפוצעג ךיז ,בוטש רעד רעביא טײרדעגמורַא רעכיילב ַא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 זיא עמַאמ יד סָאװרַאפ ,טסואוועג טשינ ןוא לדרעב עצרַאװש ,עניילק סָאד

 ןשינעמענוצ *ענייש , עכלעזַא טימ הנהמ םיא

 -עיסָאס םַאבייה רעד ףיוא קילב ןקידנטעב ַא ןפרָאװעג לָאמעלַא טָאה רע

 יד ,לוק שיליבסנַאמ ַא טימ ןוא טנעה ענעלָאװשעג טימ ענעדיא ַא ,הרובד

 טָאה ןוא ,ןטײטַאב ןקילב ענייז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה םַאבייה

 :זָאנ רעד רעטנוא ןָאטעג םורב ַא לָאמעלַא

 ךיז טָאה קיּפמעּפ רעד זַא ,ךָאד טעז ריא ?ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ---

 ,ןרעו ןריובעג טשינ ליוו ןוא טרַאּפשעגנײא

 ןיוש טָאה יז .ןגיל ןייק טגָאזעג טשינ טָאה הרובד:עיסָאס םַאבייה יד

 ךימ ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ טװאורּפעג ,ןעלטימ ענעדישרַאפ טדנעװעגנָא

 ,ןפלָאהעג טשינרָאג ריא טָאה'ס רעבָא ,ןרעװ ןריובעג לָאז ךיא זַא ,ןדערוצ

 ,רעטָאק םעד יװ ,טרעהעג יז בָאה ךיא

 בָאה'כ .ןגַאלשרָאפ עריא עלַא ןפרָאװעגּפָא ךיא בָאה גנוטכַארַאפ טימ

 "רעגייז םענעדלָאג, םעד ןופ .ןצכעגָאװצ עריא עלַא ןופ טכַאלעגסיוא ךיז

 לעװ ךיא ןעוו ,עגר רעד ןיא ,ןפיוק רימ טעװ יז סָאװ ,"לָאבטופ ,, םעד ןוא

 ,ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד

 טָאה ןדע'ןג ןיא .עקרענגיל עסיורג ַא זיא יז זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 ךימ טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ .תוישעמ גונעג ריא ןגעוו טליײצרעדנָא ךיז ןעמ

 --- *ַא ליפ ױזַא ףיוא,, ןעיורטעג טשינ ריא לָאז ךיא ,ריא רַאפ טנרָאװעג ןליּפַא

 ,לרעגניפ ןטסנעלק ןייז ןופ לגָאנ םעד ףיוא ןזיוועג השעמ-תעשב ןוא

 ןטלַאהעג ךיז ןוא רבח ןיימ ןופ גנונערָאװ יד טקנעדעג טוג בָאה ךיא

 ךיא בָאה -- טליב טנוה ַא ייהעלע ,רָאה ןייק ףיוא ןבעגעגכָאנ טשינ ,ףייטש

 טנעה יד טימ ןפרַאװ ריא ןופ ,סעכ ריא ןופ טַאהעג האנה ןוא טכַארטעג

 .רָאה עטרעביושעצ עריא ןופ ןוא

14 



 1451 ןסטפירש עטלמַאועג

 טָאה יז ,עזגורב ַא קעװַא זיא יז זַא ,טלעוּפעג ךיא בָאה ףוס-לכ-ףוס

 ךיז בָאה'כ ,ריט רעד טימ ןָאטעג עכַארט ַא ,לַאש םעד טּפַאכעג ךיז ףיוא

 .רעטכעלעג רַאפ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג

 ףיוא רענעקָארשעגרעביא ןַא ,לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג זיא עטַאט ןיימ

 ,טנעה יד ןכָארבעג ןוא טלמרומעג רע טָאה -- ?ןייז ָאד טעװ סָאװ .טיוט

 -רָאג םיא בָאה'כ רָאנ ,ןטַאט ןפיוא תונמחר סטָאג ַא ןעוועג רימ זיא'ס

 -תונמחר םעד ךָאנ ךיא ביג םיוק זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .ןפלעה טנָאקעג טשינ

 ,רענעלַאפרַאפ ַא ךיא ןיב ,ליפעג
 ןעגנַאגעג ןיוש ןענעז ןדיא .טכַאנרַאפ קיטיירפ ןעוועג ,טגָאזעג יוװ ,זיא סע

 -רַאפ ַא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עטַאט ןיימ ןוא ןענעװַאד ןירַא לוש ןיא

 .רעמיצ םנופ לקניוו ןיא רענעריול

 תועמשמ ,טָאה רע .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבעגעג רע טָאה ףוס-לכ-ףוס

 לָאמַאכָאנ טָאה רע .ןטרַאװרעד טשינ רימ ףיוא ךיז טעװ רע זַא ,ןעזעגנייא

 ןענעװַאד ןײרַא לוש ןיא קעװַא זיא ןוא ןעמַאמ ןיימ ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג

 טשינ חוכ ןייק ןיוש טָאה יז .בוטש ןיא ןיילַא ןבילבעג זיא עמַאמ ןיימ

 ןגעלעג זיא יז .ןעמעוו טַאהעג טשינ יז טָאה ןטלעש ןוא ,ןעיירש וצ טַאהעג

 ,ןגיוא עטנייוורַאפ טימ טעב ןפיוא

 ךיא בָאה -- עמַאמ ַא טרָאפ .טַאהעג תונמחר קרַאטש ריא ףיוא בָאה ךיא

 ןעזרעד וצ טַאהעג ארומ ץלַא ךָאנ ןגעווטסעדנופ ןוא -- טכַארטעג ךיז ייב

 ןעוועג זיא ןרעוו ןריובעג ןרַאפ דחּפ ןיימ .טלעוו רעד ןופ ןייש עקיטכיל יד

 ןעמַאמ רעד וצ ליפעג-תונמחר סָאד יװ ,רעקרַאטש

 רָאנ .טכיל טשטנעבעג רעבייוו יד ןיוש ןבָאה רעביטש עשידיא עלַא ןיא

 .עטמעשרַאפ רעטכייל-תבש ענעשעמ יד ןענַאטשעג ןענעז שיט רעזנוא ףיוא

 טָאה ןסיורדניא .רעטכייל ענעשעמ יד ףיוא טקוקעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ,טשינרָאג ךיילג .ןגעלעג ץלַא ךָאנ זיא יז ןוא ןעלקנוט וצ ןביױהעגנָא ןיוש

 'ו ,תבש ברע ןעוועג טשינ טלָאװ'ס ךיילג

 -רַאפ טשינ טעװ יז ,ןיינ .ףיוא ביוה ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה לָאמַאטימ

 ךעלעמַאּפ זיא ןוא טעב םנופ ןכָארקעגּפָארַא זיא יז .טכיל-תבש עריא ןעמעש

 .ןענַאטשעג ןענעז רעטכייל יד זאוו ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ

 גנוגעװַאב רעדעי וצ ,טוט יז סָאװ ,גנידצלַא וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא

 ןלעפעג קרַאטש רימ זיא טייקמורפ ריא זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא ןוא ,רעריא

 .ןרָאװעג
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 טנעה יד טימ ןעגנוגעווַאב עכעלטע טכַאמעג ,טכיל יד ןדנוצעגנָא טָאה יז

 טנעה יד טימ טלעטשרַאפ ךיז ךָאנרעד ןוא ךעלמעלפ עקידנענערב יד םורַא

 טשינ ךיא בָאה סָאװ .טעשטּפעשעג סעּפע ליטש ןבָאה ןּפיל עריא .םינּפ סָאד

 ,טרעהעג טוג

 ךיא .טכיל טשטנעב עמַאמ ןיימ יו ,ןעזעג ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד

 : ךיז ייב ןסָאלשַאב בָאה ךיא זַא ,טרעטישרעד ןוא טרירעג ױזַא ןעוועג ןיב

 .רעביא ךיז ייב בָאה ךיא !ןרעוו ןריובעג זומ ךיא ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ

 רעגניפציּפש יד ףיוא זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ייב בָאה ךיא ןוא ױזַא יו טגייל

 לָאז עמַאמ ןיימ זַא ,ליטש ױזַא ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ןטערטניײרַא ךיא לעװ

 ,ןטילעג רימ בילוצ טָאה יז סָאװ ,םירוסי עסיורג יד רַאפ .ןרעה טשינ וליפַא

 .גנושַאררעביא ןַא ןכַאמ טלָאװעג ריא ךיא בָאה

 טנעה יד טימ םינּפ סָאד טקעדרַאפ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עמַאמ ןיימ

 -רעליטש ךיז בָאה ךיא ,ןּפיל יד טימ םורפ טעשטּפעשעג ,טעשטּפעשעג ןוא

 ,טקרעמַאב טשינ טשינרָאג עקַאט טָאה יז ןוא טעבנגעגסױרַא טייה

 ןרעהפיוא לָאז יז ,טרַאװעג ןוא סעציײלּפ עריא רעטניה ןענַאטשעג ןיב ךיא

 לעװ טלָאמעד טשרע .םינּפ םנופ טנעה יד ןעמענּפָארַא לָאז יז ,ןעשטּפעש וצ

 ןענעקרעד וצ ןבעג ריא ךיז ךיא

 טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה עגר עדעי .טרַאװעג ןוא טרַאוװעג בָאה ךיא

 טסַאג רעביל ַארַאפ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ רָאנ .רָאי ַא

 .סעציײלּפ עריא רעטניה טייטש'ס

 ןעמונעגּפָארַא טָאה עמַאמ יד .טרַאװרעד רעבָא ךיז ךיא בָאה ףוס-לכ ףוס

 -עגנָא רימ ןיא טָאה ץרַאה סָאד .םינּפ ןטנייוורַאפ ,םענייש ריא ןופ טנעה יד

 ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ רעמ ךיז בָאה ךיא .עלעגייפ ַא יו ןעגנירּפש וצ ןביוה

 :לוק ַא ףיוא ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 ! עמַאמ ,תבש טוג --

 סעגר עכעלטע .ןגיוא ענעגייא עריא טביולגעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ

 -רַאפ ריא טָאה'ס יו ןעזעג בָאה ךיא .טרענייטשרַאפ יװ ןענַאטשעג יז זיא

 ,לציּפש ןיימ ףיוא טַאהעג הטרח ןיוש בָאה ךיא .םעטָא טלעפ

 -עצ ךיז טָאה םינּפ ריא .ןטכיולעגפיוא ןגיוא עריא ןבָאה לָאמַאטימ

 טלָאװעג ךימ ןוא טנעה עריא טקערטשעגסיוא רימ וצ טָאה יז .טלַארטש

 .סעמַאמ עלַא ןופ רעגייטש רעד זיא'ס יװ ,ןשוק ןוא ןזלַאה ךימ ,ןּפַאכמורַא

 ואוו ,רעקלַא ןיא ןײרַא לענש ןיב ךיא .טזָאלעג טשינ רעבָא בָאה ךיא



 147 } ןטפירש עטלמַאזעג

 טשיװעגּפָא ,ןשַאװעגמורַא ךיז בָאה ךיא .רעסַאװ טימ לסיש ַא ןענַאטשעג זיא'ס

 ןוא עמַאמ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ךָאנרעד טשרע ןוא ,ךוטנַאה ןטימ

 : טגָאזעג ריא

 ,טסולג ץרַאה ןייד לפיוו ןשוק ןוא ןזלַאה ךימ וטסנָאק טציא ---

 םעד .טשוקעג ןוא טעלגעג ךימ ,טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה יז

 ייברעד ןוא .טשוקעגסיוא רימ יז טָאה עלעדנייב סעדעי ,רָאה יד ,ןרעטש

 ןיימ , ,"ןיורק ןיימ , ,"דלָאג; ,"לרצוא, :ןעמענ ענעדישרַאפ טימ ןפורעגנָא ךימ

 ,"לבאלמ

 "לבאלמ ןיימ , ןפורעג ךימ טָאה יז ןעוו ,ןלעפעג רימ זיא ןטסעב םוצ

 ןפור סעמַאמ-ןדע-ןג עלַא ןוא ױזַא ךיוא רבח ןיימ טפור עמַאמ סלרעשיפ

 ,ױזַא ךיוא רעדניק ערעייז

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לגיוו ןיא ןגײלנײרַא טלָאװעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 רעטייוו רעד ןופ דימ ןיב ךיא זַא ,טניימעג ,אמתסמ ,טָאה יז .טעב ריא ןבענ

 זיב רימ זיא סָאװ ,טפַאשײירטעג ריא רַאפ טקנַאדעג ריא בָאה ךיא .העיסנ

 .ןרָאװעג ןלעפעג רָאג

 ךיא -- ,טגָאזעג ריא וצ ךיא בָאה -- ,עמַאמ ,ריד קנַאד םענייש ַא --

 ןעמוקמייהַא טעװ עטַאט רעד זיב ןטרַאװ ליוו ךיא .ןפָאלש טשינ ךָאנ ליוו

 .שודיק טכַאמ רע יו ,ןרעה ליוו ךיא .לוש רעד ןופ

 ךימ טָאה יז .ןרָאװעג לעּפתנ רָאג ,רָאג עמַאמ ןיימ זיא דייר עניימ ןופ

 : ןשוק טּפַאכעגמורַא לָאמַא ךָאנ

 !ןבעל רימ וטסלָאז רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ,שידק רעקיטכיל ןיימ --

 קירעיורט ךימ טָאה ,טגָאזעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,"שידק, טרָאװ סָאד

 ןברַאטש סעמַאמ עשידרע זַא ,טנָאמרעד ךימ טָאה טרָאװ עקיזָאד סָאד .טכַאמעג

 .ןברַאטש ןזומ לָאמַא טעװ עמַאמ ןיימ סָאװ ,דָאש ַא ןעוועג ןיוש רימ זיא'ס ןוא

 ןיב ךיא ןוא ,ןעמוקַאב ביל קרַאטש ןָא עגר רעטשרע רעד ןופ יז בָאה ךיא

 ,ןברַאטש טשינ לָאמנייק טצוו עמַאמ ןייז סָאװ ,רַאפרעד ןעלרעשיּפ ןעוועג אנקמ

 קירעיורט לָאמַאטימ ןיב ךיא סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה עמַאמ ןיימ

 יד טימ טעקצָאמשעג ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג רימ טָאה יז .ןרָאװעג

 ןכַאמ ךעליירפ קירוצ טוװאורּפעג ךימ ןוא ןּפיל

 טקוקעגניײרַא ,םינּפ קיטכיל ,ןייש סעמַאמ ןיימ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 -ַפָא טלָאװעג טשינ טָאה ליפעג עקידנגָאנ סָאד רָאנ ,ןגיוא עָאלב עריא ןוא

 ,ןטערט
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 טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה יז .ןרָאװעג סַאלב לָאמַאטימ זיא עמַאמ ןיימ

 ; טנעה עדייב

 ןסעגרַאפ ןצנַאגניא בָאה'כ !ןעמַאמ רעד זיא קיטייוו ַא ,יוא --

 טערָאּפעג ױזַא ךיז ,דָאלפוש ַא טנפעעגפיוא ,דָאמָאק םוצ ןפָאלעגוצ זיא יז

 טָאה יז סָאװ ,סעגנעטס עטיור ייוצ ןעמונעגסױרַא טָאה יז זיב ,טרָאד

 ,טיירגעגנָא

 ןוא טנַאה רעטכער ןיימ םורַא ןדנובעגמורַא יז טָאה לדנעב טיור ןייא

 ,"גיוא טוג ַא; ןגעק הלוגס ַא זיא'ס ,רעקניל רעד םורַא סנייא

 ךיז בָאה ךיא .טיירפרעד רעייז ךיז ךיא בָאה סעגנעטס עטיור יד טימ

 םושב ןוא טנעה יד ןופ ןסיײרּפָארַא ייז טלָאװעג ,ייז טימ ןליּפש וצ ןביוהעגנָא

 ,טנָאקעג טשינ ןפוא

 האנה רעייז טָאה יז .ךיז ליּפש ךיא יו ,טקוקעגוצ ךיז טָאה עמַאמ ןיימ

 ןצרַאה ןצנַאג םנופ ייברעד טכַאלעג ןוא תויוועה עניימ עלַא ןופ טַאהעג

 בָאה ךיא .ןרָאװעג סאמנ רימ זיא סעגנעטס עטיור יד טימ ןליּפש סָאד

 ,שיט ןפיוא טנערבעג ןבָאה סָאװ ,טכיל-תבש יד וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא

 טָא ,טָא .ךעלמעלפ יד םורַא ךיז ןעיירד ךעלעגילפ ייווצ יװ ,ןעזעג בָאה ךיא

 .ןרעוו טנערברַאפ ןלעװ ייז ןוא

 ןטעבעג ךיז בָאה'כ ןוא ךעלעגילפ ייווצ יד ףיוא טַאהעג תונמחר בָאה ךיא

 : ןעמַאמ רעד ייב

 ,ךעלמעלפ יד וצ טנעָאנ-וצ ןייגוצ טשינ ןלָאז ייז ,ייז גָאז ,עמַאמ --

 ,קילגמוא ןַא ןעשעג ,הלילח ,ןָאק'ס לייוו

 יז טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד רימ ןופ טרעהרעד טָאה עמַאמ ןיימ יו

 :ןשוק טּפַאכעגמורַא לָאמַאכָאנ ךימ

 ,קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז רָאנ רימ טסלָאז ,טסיב וד דניק ןדלָאג ַארַא'ס ---

 ,המשנ עטוג ןיימ

 ןענערָאװ וצ טָאטשנָא .ןעמַאמ ןיימ ףיוא ןסָארדרַאפ קרַאטש ךימ טָאה'ס

 ךעלעגילפ ייווצ יד .ןשוק ןעמונעג רָאג ךימ יז טָאה ,ךעלעגילפ ייווצ יד

 ,טכיל-תבש סעמַאמ ןיימ ןופ ךעלמעלפ יד ןיא ןעמוקעגמוא לייוורעד ןענעז

 טָאה יז ןרעטש ןיימ ףיוא ןקלָאװ םעד טקרעמַאב טָאה עמַאמ ןיימ

 וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,ריא ףיוא זגורב ןיב ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ

 : ןרעפטנערַאפ

 ןעמַאמ רעד ףיוא זגורב טשינ ייז ,לרצוא ,רימ ףיוא זגורב טשינ ייז ---
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 ריא ףיוא זגורב ָאי אקווד ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג גנערטש ריא בָאה ךיא

 ןענעז טייקיניזטכייל ריא ךרוד סָאװ ,רַאפרעד זגורב קרַאטש ,קרַאטש סָאד ןוא

 ,ןשינעפעשַאב ייווצ ןעמוקעגמוא

 יז ןעוועג זיא טכילפ ןייד .עמַאמ ,ןענערָאװ טפרַאדעג ייז טסָאה וד --

 ? טנרָאװעג טשינ ייז וטסָאה סָאװרַאפ .ןענערָאװ וצ

 טרעדנואוורַאפ ױזַא ,ןגיוא עסיורג טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא סָאװ ,רסומ םעד רעביא ןעוועג יז זיא

 ,וליפַא טדערעג ייז וצ טלָאװ ךיא ןעוו ? סניימ דניק ,וטסדער סָאװ --

 טשינ ןוא ןושל רעייז ייטשרַאפ ךיא טשינ ?ןענַאטשרַאפ ןעד ךימ ייז ןטלָאװ

 .ןושל ןיימ ןעייטשרַאפ ייז

 .סעיײנ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,סָאד

 -טימ בָאה ךיא .ןושל סנטייווצ םעד רענייא טשינ טייטשרַאפ דרע רעד ףיוא

 .רעטנָאלּפ ַאזַא ןופ ןעמוקסיורַא ןענָאק סָאװ ,ןקילגמוא יד טליפרעד לָאמַא

 ייז בָאה ךיא ןוא םיאורב עשידרע יד ןופ ןצענערג יד טליפרעד בָאה ךיא

 ,טרעױדַאב קרַאטש

 "עג בָאה ךיא .ןײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג טקוקעג רימ טָאה עמַאמ ןיימ

 טימ ןדערפיונוצ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז .קידלוש טשינ זיא יז זַא ,טסואוו

 יז וצ טנָאקעג בָאה ךיא .ךיא ןיב רעקידלוש רעתמא רעד .ךעלעגילפ יד

 זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא .ןָאטעג טשינ סע בָאה'כ רָאנ ,ןושל רעייז טימ ןדער

 "םא-דוביכ, םעד ןטיהּפָא טלָאװעג בָאה ךיא .הווצמ יד ןבָאה לָאז עמַאמ יד

 .הריבע עסיורג ַא ךיז ףיוא ןעמונעג ףוס םוצ ןוא

 רימ לָאז יז ןטעבעג יז ,טקיאורַאב יז ,ןעמַאמ יד טסיירטעג בָאה ךיא |

 ,סעכ ןיימ ןייז לחומ

 ןיב ךיא -- ,טגָאזעג ריא וצ ךיא בָאה -- ,עמַאמ ,טסיײטשרַאפ וד --

 .העיסנ רעטייוו רעד ןופ זעוורענ ןוא טגנערטשעגנָא לסיבַא

 ,דרע רעד ןופ סעמַאמ עלַא יו .ןעוועג לחומ ףכית רימ טָאה עמַאמ ןיימ

 לּפעק סָאד טעלגעג רימ טָאה יז .ןטעב וצ ךס ַא טפרַאדַאב טשינ יז ןעמ טָאה

 : טגערפעג לָאמַאכָאנ ךימ ןוא טנַאה רעכייוו ריא טימ

 עלעגיוו ןיא ךיד גייל ,םוק ?עלעטַאט ,ןעורסיוא ךיז וטסליוו רשפא ---

 .דילפָאלש ַא ןעגניז ריד טעװ עמַאמ יד ןוא

 ןּפיל יד ףיוא ןיוש ריא טרעטיצ דילּפָאלש סָאד יװ ,ןעזעג בָאה ךיא



 רעגנַאמ קיציא {0

 ןגעוטסעדנופ ךיא בָאה ,ןרעה וצ סע עװַאקעשט ןעוועג זיא רימ שטָאכ ןוא

 :ןעמַאמ רעד ייב ןטעבעג ךיז

 עטַאט רעד זיב ,ןטרַאװ ליוו ךיא .ךיד טעב ךיא ,עמַאמ ,ךימ זָאל --

 ךיא .שודיק טכַאמ רע יװ ,ןרעה ליוו ךיא .לוש רעד ןופ ןעמוקמייהַא טעוװ

 .שיט םייב עמַאמ-עטַאט ןיימ טימ ןציז סטכַאנוצ-קיטיירפ ןטשרע םעד לעװ

 ,תורימז ןעגניז ןטַאט םעד ןפלעה ךיא לעװ ןסע ןכָאנ ןוא

 ךיז טָאה יז .עניימ עמַאמ יד ,טגָאזעג טשינרָאג רעמ רימ טָאה יז

 טימ ןפנָארב לשעלפ ַא קנַאשיזיּפש רעד ןופ ןעמונעגסױרַא ,ןביוהשגפיוא

 -קעװַא גנידצלַא .רימ רַאפ סנייא ןוא ןטַאט ןרַאפ סנייא ,ךעלזעלג ייווצ

 יז טָאה ךָאנרעד ,הלח רעטקעדעגרעביא רעד ןבענ שיט ןפיוא טלעטשעג

 ,ןטַאט ןפיוא ןטרַאו רעטסנעפ ןבענ טצעזעגקעוװַא ךיז

 -וצ:קיטיירפ ַא ,רעמורפ ַא ןרעטש ַא טרעטיצעג טָאה רעטסנעפ ןיא

 בָאה ךיא ןוא ךעלטנעק סעּפע ןעמוקעגרָאפ רימ זיא רע .ןרעטש רעקיטכַאנ

 רימ לָאז רע ןטעבעג ,ןרעה טשינ לָאז עמַאמ ןיימ זַא ,טייהרעליטש םיא

 ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןסירג

 ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא .רעטסנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא טָאה עמַאמ ןיימ

 ריא ןופ ןשודיחּפָא גונעג טנָאקעג טשינ ךיז ,טכַארטַאב יז ןוא לוטש ַא

 ,רוגיפ רענייש

 םוצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ ,רימ וצ טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה לָאמַאטימ

 :טגָאזעג ןוא ליומ

 .טייג ישעטַאט רעד ...ששש--

 ,ןלייצרעד טשינ םיא לָאז יז ,ןטעבעג יז ןוא ןפָאלעגוצ ריא וצ ןיב ךיא

 לעװ ןוא ,עפַאש רעד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז לע ךיא .ָאד ןיב ךיא זַא

 ,טייהרעטכירעגמוא ןעמוקסיורַא

 ,טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא .ףיורעד ןענַאטשַאב זיא עמַאמ יד

 .סטכַאנוצ קיטיירפ ןטשרע םענעי ןיא טלעוּפעג ריא ייב ךיא בָאה

 קנילפ ךיא ןיב ,ןטַאט ןיימ ןופ טירט יד טרעהרעד רָאנ ךיא בָאה םיוק

 ַא טימ ריט יד טנפעעג טָאה עטַאט רעד .עפַאש רעד רעטנוא רעטנורַא

 ."תבש טוג , ןטיירב

 -לטימ ַא ,ןטַאט ןיימ טכַארטַאב ךיא בָאה ריפַא עפַאש רעד רעטניה ןופ

 ןפיוא ןשטיינק ,ןגיוא עצרַאװש ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דיא רעקיסקואוו
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 זיא ,םיא ייב ןלעפעג טשינ רימ זיא'ס סָאװ .תוגאד לופ םינּפ ַא -- ןרעטש

 .זָאנ רעד רעטנוא טדערעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג

 ,קירוצ ןוא ןיהַא בוטש רעד רעביא טײרדעגמורַא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 ךיז ןעניפעג סָאװ ,סע טסייה ,םיכאלמ יד טסירגַאב ,"םכילע םולש, טגָאזעג

 םנופ ןטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא טוג ךיז בָאה ךיא .בוטש ןיא םיא ייב

 ןענַאטשעג זיא עמַאמ ןיימ .וליפַא ךאלמ ןייא ןייק ןעזעג טשינ ןוא רעמיצ

 ."םכילע-םולש, ןטַאוװעּפנָאפ סנטַאט ןיימ וצ טרעהעגוצ ךיז ,םינּפ םורפ ַא טימ

 זומ רע זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא .סעכ ןיא ןעוועג םיא ףיוא רעבָא ןיב ךיא

 ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ךיא בָאה שרעדנַא .הטוש ַא רעדָא ,רענגיל ַא ןייז

 טשינ טָאה ןעמ ןעוו ,םיכאלמ יד וצ ןדער ןוא בוטש רעד רעביא ןײגמורַא ןייז

 .האופר ַא ףיוא ךאלמ ןייק ןעזעג

 ןכַאמ ןעמונעג ןוא ןייו קעשילעק ַא ןסָאגעגנײרַא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 ךיא .עפַאש רעד רעטניה ןופ ןכָארקעגריּפַא טייהרעליטש ןיב ךיא .שודיק

 רעד ןעוו ,עגר רעד ןיא ןוא שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןיב

 ןיימ ןעמונעג ךיא בָאה ,ןּפיל יד וצ לזעלג סָאד ןריפוצ טלָאװעג טָאה עטַאט

 ..שודיק לוק ַא ףיוא ןכַאמ ןעמונעג ןוא ןײרַא טנַאה רעד ןיא לזעלג

 זיא רע .טנַאה רעד ןופ לזעלג סָאד ןלַאפעגסױרַא זיא ןטַאט םייב

 רימ ףיוא טָא ןוא ןעמַאמ רעד ףיוא טָא טקוקעג ,רעטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג

 .ןענַאטשרַאפ טשינ טשינרָאג ,סיוא טזייוו ,ןוא

 םוצ עמַאמ יד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- !טסַאג ןייד ריד ביל טָאג --

 ןגיוא יד טימ וטסצָאלג סָאװ -- .רימ ףיוא רעגניפ ןטימ קידנזייוו ,ןטַאט

 .שידק רעזנוא ,דיחי-ןב רעזנוא ךָאד זיא סע ?לווייפ

 םיוק ,םיוק .טעילעמשטירּפ יװ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עטַאט ןיימ

 טנַאה עקירָאה ןייז טקערטשעגסיוא רימ וצ טָאה רע .ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא

 ."םכילע-םולש, ַא ןבעגעגּפָא רימ ןוא

 רימ ןוא טרעפטנעעגּפָא םיא ךיא בָאה -- !עטַאט ,ריד םולש-םכילע ---

 .שיט םייב טצעזעגקעוַא ךיז ןבָאה

 ןָאטעג קוק ַא לָאמעלַא טָאה יז ןסע סָאד טגנַאלרעד טָאה עמַאמ יד

 ךיז ןוא טַאהעג תחנ ,ןדייב ייז ןופ ןלָאװקעגנָא ןוא ןוז ןטימ ןטַאט ןפיוא

 .ןרעו טרעטשרַאפ טשינ ריא לָאז'ס זַא ,ןצרַאה ןיא טייהרעליטש ןשטנואוועג

 ןוא ךיא .ןגיוושעג רימ ןבָאה ,ןסעגעג ןבָאה רימ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 -עגנָא רָאנ ךיז ןבָאה רימ .טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ ןבָאה עטַאט רעד



 ועגנַאמ קיציא {2

 רעטייו ןוא ןטייוצ םעד רענייא טכַארטַאב ךיז ,טייצ וצ טייצ ןופ טקוק

 ,ןסעגעג

 םוא ייג ךיא ױזַא יו ,ךיז טשודיח עטַאט ןיימ זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 ,עטַאט ןיימ ,טסואוועג טשינ טָאה רע .רעסיורג ַא יו ,לּפָאג ןוא לפעל טימ

 ןענַאװ ןופ ,עקַאט ןוא .ןדע-ןג םנופ ךָאנ ךיא קנעדעג הרות עצנַאג יד זַא

 טדערעגסױרַא טשינ ךיז ןשיווצ ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו טלָאזעג סע רע טָאה

 ?וליפַא רעטרעוו ייווצ ןייק

 יז .ןסעגעג טשינרָאג טעמכ טָאה עמַאמ ןיימ זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא

 עקשירק ַא טימ שיילפ לקערב ַא ןסעגעג ,ךיוי לפעל ַא ןוטעג ּפוז ַא םיוק טָאה

 טימ ,ערה ןיע ןייק סע ךיא סָאװ ,סָאד גונעג ןעוועג זיא ריא רַאפ .הלח

 רימ ףיוא טָאה יז .רָאה ַא ףיוא ןטָאט ןיימ ןופ ּפָא טשינ ייטש .טיטעּפַא

 ןגיוא עריא ןעמענּפָארַא רימ ןופ טנָאקעג טשינ ןוא טקוקעג

 -רָאג תורימז ענייז ןענעז רימ .תורימז ןעגניז ןעמונעג טָאה עטַאט ןיימ

 ןיא ןסטכַאנוצ:קיטיירפ יד טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ

 טמעלקרַאפ ךימ טָאה'ס ןוא ,טרָאד טגניז ןעמ סָאװ ,תורימז יד .,ןדעדןג

 .ןצרַאה םייב

 רע .טכַארט ךיא סָאװ ,טסואוועג טשינ ,סיוא טזייוו ,טָאה עטַאט ןיימ

 ַארַאפ רַאפ טסייו רעוװ טניימעג ,זָאנ רעד רעטנוא ןעגנוזעג רעטייוו טָאה

 .לַאג רעד וצ רימ טגָאלש'ס יו ,טליפעג בָאה ךיא .טזייווַאב רע םישודיח

 .תושלח ןיא קעװַא לַאפ ךיא ןוא טָא ,טָא

 םוצ ןפורעגּפָא ךיז ןוא ןטלַאהנײא רעמ טנעקעג טשינ ךיז כָאה ךיא

 : ןושלה הזב ןטַאט

 לסיבַא ןײלַא ךימָאל ןוא ּפָא לסיבַא ךיז ור ,עטַאט ,סָאװ טסייוו ---

 .ןעגניז

 ןפיוא ןלָאװשעגנָא םיא זיא רעדָא ןַא .ןרָאװעג טיור זיא עטַאט ןיימ

 ַא יו ,ןייז דבכמ טלָאװעג ךימ ןוא טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןרעטש

 .ןָאק עטַאט

 רימ טלָאװ יצ ,טסייו רעוו ןוא .ךיק ןיא ןעוועג דָארג זיא עמַאמ ןיימ

 ןעזרעד טלָאװ ךיא זַא ,ױזַא ןײרַא ןייצ יד ןיא ןרָאפרַאפ טשינ עטַאט ןיימ

 ."קירעבמעל טימ עקַארק; ,טגָאז ןעמ יו

 יד .ןעגניז וצ ןביױהעגנָא ףכית בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ןיימ
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 ןיוש יז זיא ױזַא ןוא .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא ןטַאט ןופ טנַאה

 .ןעגניז סָאד טקידנעעג בָאה ךיא זיב ןעגנעה ןבילבעג

 -ןעמַאזוצ ךיז טָאטש רעד ןופ לגייפ עלַא ןענעז ןעגנוזעג בָאה ךיא תעשב

 ךַאד רעזנוא ףיוא ,רעטסנעפ רעזנוא ףיוא טלעטשעגקעווַא ךיז ןוא ןגיולפעג

 ,טרָא יירפ ַא ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו ןוא

 יז טָאה טנַאה ןייא ןיא ,לעװש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא עמַאמ יד

 .ןגיוא יד טשיוועג ךיז יז טָאה טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא ּפָאט ַא ןטלַאהעג

 -רַאפ לָאמ עלַא ךיז ,טצנַאטעג ןבָאה טכיל-תבש יד ןופ ךעלמעלפ יד

 רָאג יד ןופ בושח ַא ,הררש ַא סעּפע יו טסירגַאב ךימ .טייז ןיימ ןיא טגיינ

 .רעטסנעפ עכיוה

 ןגיל ןבילבעג זיא ,ךעלעצעק עריא ןשַאװַאב טלָאװעג טָאה סָאװ ,ץַאק יד

 .ןסיורד ןיא גנוצ רעד טימ

 ,ךיוי טימ ןשקָאל ןסעגעג דָארג טָאה סָאװ ,לוונייז לאומש 'ר ןכש םייב

 רעד ןיא לפעל-סע ןטימ ןוא דרָאב רעד ןיא שקָאל ַא ןעגנעה ןבילבעג זיא

 .תורימז עניימ וצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה טנַאה

 טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעטסנעפ רעזנוא רַאפ ןוא ריט רעזנוא רַאפ

 ,ןרעיוא יד טציּפשעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז ייז .רעדניק ןוא סענעדיא ,ןדיא

 .ןרעהרַאפ טשינ סעּפע ןלָאז ייז ,טַאהעג ארומ

 ןצרַאה םייב סענעדיא יד ,דרעב יד רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדיא יד

 .רעליימ יד ןיא רעגניפ יד ןטלַאהעג ןבָאה רעדניק יד ןוא

 ,לוק ַא ףיוא ,ךיוה לרעב ןביוט םוצ טגָאזעג טָאה אנכש רעביוט רעד

 :ךיוא ןיײלַא רע ,ןרעה סע לָאז רעדעי זַא

 .ןדע-ןג םעט זיא'ס --

 ןמיס ַא ."ָאי; ףיא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה לרעב רעביוט רעד

 ןוא .טבעל רע טניז ןופ טרעהעג טשינ רע טָאה סנױזַא .םיכסמ זיא רע זַא

 סעּפע ןיוש ךיז טָאה רע ,רעוו יבַא ןייק טשינ זיא ,לרעב רעביוט רעד ,רע

 .ןבעל ןייז ןיא טרעהעגנָא

 םיא ייב זַא ןריואושעג רעטעּפש ךיז טָאה חלג רענוװַאלסָאװַארּפ רעד

 קיטייצ ,לּפע יד טילבעצ סטכַאנוצ-קיטיירפ םענעי ןיא ךיז ןבָאה דָאס ןיא

 .ןלַאפעגּפָארַא ףכית עקַאט ןוא ןיע-ףרהכ ןרָאװעג

 ןיא זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טשינ ךיא קנעדעג ,ןעגנוזעג בָאה ךיא גנַאל יו

 יד ןלַאפעגּפָארַא ןטַאט ןיימ ייב זיא ,טרעהעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,עגר רעד
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 רימ ידכ ,ןביוהעגפיוא יז טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .טנַאה

 ,שטַאּפ ַא ןבעג וצ

 ףןרערט טימ ךייט רעצנַאג ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ןעמַאמ ןיימ םורַא

 ןרערט עריא טימ יז טלָאװ ,ןעגנוזעג טלָאװ ךיא ןעוו ,העש עבלַאה ַא ךָאנ

 .בוטש יד ןעקנורטרַאפ ןעוועג

 ,ןגיולפעצ לגייפ יד ךיז ןענעז ,תורימז עניימ טקידנעעג ךיא בָאה םיוק

 ךעלעצעק עריא ןשַאו טקידנערַאפ טָאה ץַאק יד .טסענ ןייז וצ לגיופ רעדעי

 .ךיוי טימ ןשקָאל יד ןסע סָאד טקידנערַאפ טָאה ןכש רעזנוא ןוא

 זנוא וצ טרַאּפשעגנײרַא ךיז ןבָאה סע ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 -ױזַא ןעזעג ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד .ןדיא הנחמ עצנַאג ַא

 .דרעב ןוא סעטָאּפַאק ליפ

 ןבָאה -- ?לווייפ 'ר ,ןעגנוזעג ןייש ױזַא ךייא ייב סָאד טָאה רעװ --

 רעגניפ ןטימ קידנזייו ,טָאה עטַאט ןיימ ןוא ,ןטַאט ןיימ ייב טגערפעג ייז

 :טרעפטנעעג ,רימ ףיוא

 ןריובעג טכַאנרַאפ טנייה זיא סָאװ ,ןוז ןיימ ,סָאד טסייה ,ןוז ןיימ ,רע --

 .ןרָאװעג

 טגָאזעג ןדיא יד ןבָאה -- ,לווייפ 'ר ,בוט-לזמ ַא ךייא ךָאד טמוק ---

 ."בוט-לזמ, ןעמַאמ רעד טימ ןטַאט םעד ןשטנואוועג ןוא

 ,ןשטנואוועגוצ רימ ,םכילע-םולש ןבעגעגּפָא רימ טָאה ןדיא יד ןופ רעדעי

 רימ טָאה "סמכילע-םולש; עלַא יד ןופ .דיא רעמורפ ַא ןסקַאוװפיוא לָאז ךיא

 .טכַאמרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ריט יד רָאנ .טנַאה יד ןָאטעג ייוו ןיוש

 -לזמ; ערעייז טימ ןוא ןדיא ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז ,סױרַא יד ןענעז םיוק

 "סמכילע-םולש ,, ערעייז טימ ןוא ןרעיוא יד טעשילגרַאפ רימ ייז ןבָאה ?סבוט

 .טנַאה יד טקנעלעגסיוא טשינ רעיש רימ

 טשינ טָאה יז .טשימעגניירַא ךיז טָאה עמַאמ יד סָאװ ,קילג לקיטש ַא

 :םיחרוא יד ףיוא ןגירשעגסיוא ךיז ןוא רעצ ןיימ ןגָארטרַאפ טנָאקעג

 ןעמוק ןוא ןייז לחומ טע ריא ,דניק'ס טזָאלעג ורוצ ריא טלָאװ רשפא --

 ,םעשעצרימ תירב ןפיוא ,לָאמ טייווצ ַא

 ןגָארטעגּפָא ךיז ןבָאה ןדיא יד זיב עלייו עשּפיה ַא טרעיודעג טָאה'ס

 :טגָאזעג ייז וצ ךיא בָאה ,ןרעטלע עניימ טימ ןיילַא ןבילבעג ןיב ךיא זַא

 זנוא וצ ןטעברַאפ הלדבה ךָאנ ןגרָאמ ןוא טוג ױזַא ןייז טעוו ריא --

 ןוא ךייא רַאפ ליו ךיא ,לטעטש םנופ ריבג םעד ןוא ןייד םעד ,בר םעד
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 טבעלעגרעביא ןוא טרעהעג ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעוו ןלייצרעד ייז רַאפ

 .ןדעדוג ןיא

 -עגסױרַא םיוק ,ןושל ןָא ןייטש ןבילבעג לָאמַארעדיװ זיא עטַאט ןיימ

 : טלמַאטש

 ,ןעד טסקנעדעג וד ?ןדע-ןג ןגעוו ןלייצרעד טסעװ וד ,טסייה סָאװ --

 לענש ַא ןבעגעג ריד ךָאד טָאה ךאלמ רעד ?טריסַאּפ ריד טימ טָאה'ס סָאװ

 ?ןסעגרַאפ טסלָאז וד זַא ,זָאנ רעד ןיא

 ,טַארוקַא ןטימ גנידצלַא קנעדעג ךיא זַא ,ןטַאט ןיימ טרעכיזרַאפ בָאה ךיא

 םעד גָאז ךיא זַא ,םיא ןגייצרעביא וצ ידכ ןוא ןסעגרַאפ טשינרָאג בָאה ךיא זַא

 ,רעב -ןועמש ךאלמ םעד ןגעו השעמ יד טלייצרעד םיא ךיא בָאה ,תמא

 .טלעוו רעד ןופ ץענערג רעד וצ זיב ןדעדױג םנופ טײלגַאב ךימ טָאה סָאװ

 ףיוא טזָאלעגּפָא טשינ ךימ טָאה רע .ךיז רעסיוא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 ןגעו טגערפעגרעביא לָאמַאכָאנ ןוא טגערפעגסיוא לָאמַאכָאנ ךימ .עגר ןייק

 ןוא טלייצרעד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ םיא בָאה ךיא .טייקיניילק רעדעי

 ךיז טלָאװ עמַאמ יד ןעוו ,טכַאנ עצנַאג יד ןסעזעג ױזַא רעכיז ןטלָאװ רימ

 : טשימעגניירַא טשינ

 זַא ,ךָאד טסעז וד ?לווייפ ,דניק ןפיוא טצעזעגנָא ךיז וטסָאה סָאװ --

 וצ םיא טימ טייצ ןבָאה ךָאנ טסעװ ,גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ .דימ זיא רע

 .ןפָאלש םוק ,עלעצעק ,םוק .ןלעװ ןײלַא רָאנ טסעוו וד לפיוו ןדער

 ,לגיוו ןיא טגײלעגניײרַא ךימ ,טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה עמַאמ יד

 עטשרע סָאד ןעגנוזעג רימ יז טָאה ,לגיוו סָאד קידנגיװ ןוא .טקעדעגנייא ךימ

 .דיל-ףָאלש ריא לָאמ

 טנָאקעג טשינ ןגױא ענעפָא טימ ןגעלעג ךיא ןיב טייצ לקיטש ַא

 ןבָאה לדיל סעמַאמ רעד ןוא גיוו רעד ןופ ןגיוו סָאד רָאנ .ןרעוו ןפָאלשטנַא

 .טרעפעלשעגנייא ףוס-לכ-ףוס ךימ
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 ךרע רעד ףיוא תבש רעטשרע ןיימ

 ןגעלעג ןיב ךיא .ןענַאטשעגפיוא עטַאט ןיימ זיא ירפ רעד ןיא תב

 טּפַאכעגפיוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא גיוו ןיא

 ךיא בָאה ןגיוא עטעדנואוורַאפ טימ .םיא ןופ רעירפ ךס ַא ךָאנ ךיז ךיא בָאה

 ענעדישרַאפ ייווצ ןופ ןכָארקעג ןענעז סָאװ ,ןעניּפש-ןוז ענעדלָאג יד טכַארטַאב

 ייז ,טנַאװ-חרזמ רעד ןופ עטייווצ יד ןוא טנַאװ-םורד רעד ןופ ענייא .ןטייז

 רעביא .רעטייווצ רעד וצ ענייא טרעטנענרעד ךיז ,ךעלעמַאּפ ןכָארקעג ןענעז

 עדייב ןענעז ייז ! סמָאב -- ןוא ,םולש ןבעגעג ךיז ייז ןבָאה טעב סנטַאט ןיימ

 ,ןײרַא דרָאב סנטַאט ןיימ ןיא ןלַאפעגּפָארַא

 ןוא דרָאב רעד טימ ןָאטעג-לסיירט ַא ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 קרַאטש בָאה ךיא .דרע רעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ןעניּפש-ןוז עדייב

 ,ליּפש ןקיזָאד םעד ןופ טַאהעג האנה

 .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא עטַאט ןיימ

 -לגענ ןסָאגעגּפָא טָאה רע .רענעוטעגנָא ןַא ןעוועג רע זיא ייווצ ןוא סנייא

 ביוא .קירוצ ןוא ןיהַא בוטש רעד רעביא ןעײרדמורַא ןעמונעג ךיז ןוא רעסַאװ

 ,לָאמ טרעדנוה ייווצ ַא ,טלייצרַאפ טשינ ךיז בָאה ךיא

 סאמנ ףוס-לכ:ףוס םיא זיא בוטש רעד רעביא ךיז ןעײרדמורַא סָאד

 בָאה ךיא .לגיוו ןיימ וצ ךיז טרעטנענרעד רע יװ ,ןעזרעד בָאה ךיא .ןרָאװעג

 .ןגיוא יד טכַאמרַאפ לענש

 טרעלקעג .טכַארטַאב ךימ ןוא רימ רעביא ןענַאטשעג זיא עטַאט ןיימ

 ךָאנרעד .ןעמַאמ רעד ןיא יצ םיא ןיא ,ןטָארעג ןיב ךיא ןעמעוו ןיא ,אמתסמ

 :ךימ טערָאט רע יו ,טליפעג ךיא בָאה

 ןפָאּפ וצ גונעג ןיוש -- ,טגָאזעג רימ וצ רֶע טָאה -- ,ףיוא-ייטש --

 .ןירַא לוש ןיא ןייג וצ טייצ זיא סע

 .ףָאלש ךיא זַא ,ךיז טכַאמעג .ןגיוא יד טכַאמעגוצ רעטסעפ בָאה ךיא

 לגיוו סעמַאמ רעד ןיא טוג רעייז טליפעג ךיז בָאה ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 .ןײרַא לוש ןיא ןטַאט ןטימ ןייג וצ טסולגעג טשינ רימ ךיז טָאה'ס ןוא

 ץלַא טערָאטעג ךימ טָאה רע .טנשקעעגנייא רעבָא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 :ןגירשעצ טעמכ ךיז ןוא רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש
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 !?רענױזַא ןוא רעניוזא וד ,ןקעו וצ ךיד רועיש רעד זיא לפיוו ---

 -לקניפ ַא טָאה יז .עמַאמ יד טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה יירשעג ןייז ןופ

 :בָאג עתמא יד טגנַאלרעד םיא ןוא ןגיוא ענייש עריא טימ םיא ףיוא ןוטעג

 ןרָאװעג טרעהעג סָאד ןזיא ואוו ?לווייפ ,דניק םנופ וטסליװ סָאװ ---

 ןרָאװעג ןריובעג ןטכענ טשרע זיא סָאװ ,דניק-גיוז ַא ןּפעלש לָאז ןעמ זַא

 ור"וצ ףכית רימ טסלָאז ? ריד וצ טדער ןעמ סָאװ ,טסרעה ? ןיײרַא לוש ןיא

 ,לזממילש ,דניק סָאד ןזָאל

 רענעלק יװ סעּפע עטַאט ןיימ זיא ,"לזממילש, טרָאװ סָאד טרעהרעד

 טנָאקעג טשינ לָאמניק רע טָאה ןושל-הנעמ סעמַאמ ןיימ ןגעקטנַא .ןרָאװעג

 : טרעפטנערַאפ ךיז ןוא טלכיימשעג עטַאװעשערַאנ טָאה רע .ןייטשייב

 .עדלעז ,טשינ ןייז לָאז ,טשינ טסגָאז וד זַא .טשינ זיא טשינ --

 ןיימ זַא ,עגר רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג ריואוועג םיא ןופ ןיב ךיא

 ןלעפעג קרַאטש רימ זיא ןעמָאנ רעד .עדלעז טסייה עמַאמ

 רע רעבָא ,קיטרַאפ ריא טימ ןיוש זיא רע זַא ,טניימעג טָאה עטַאט ןיימ

 ;טמירקעגכָאנ םיא טָאה עמַאמ ןיימ .תועט ןסיורג ַא טַאהעג טָאה

 ?טשינ זיא טשינ !לזממילש םעד ,ןָא רָאנ םיא קוק ? טשינ זיא טשינ --

 ַא ןּפעלש טשינ רָאט ןעמ זַא ,ןײיטשרַאפ וצ טשינ לכש ןייק סע טָאה ןיילַא

 רעד ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד ןלזג ַאזַא ,לזממילש ַאזַא .ןײרַא לוש ןיא דניק-גיוז

 .רָאּפ ַא םיא וצ ןעניפעג וצ ידכ ,טלעוו

 עיצרָאּפ ַאזַא ףיוא .רענעסימשעגּפָא ןַא יו ןענַאטשעג זיא עטַאט ןיימ

 םענרעטכינ ןפיוא ,ירפ רעד ןיא תבש ךָאנ סָאד ןוא טכירעג טשינ ךיז רע טָאה

 ןײרַא לוש ןיא קעװַא זיא ןוא תילט םעד ןָאטעגיּפַאכ ַא טָאה רע .ןגָאמ

 .רעייפ ַא ןופ יװ ןּפָאלטנַא

 סָאד ךיז ףיוא טּפַאכעג .טעב םנופ ןעגנורּפשענּפָארַא זיא עמַאמ ןיימ

 טעלגעג רימ ןוא גיו רעד רעביא ןגיובעגרעבירַא ךיז טָאה יז ,לדיילק

 .לּפעק סָאד

 .ךעלעדנייב ענייד רַאפ ןייז לָאז רימ ,עלעצעק ,ףָאלש ,עלעטַאט ,ףָאלש --

 ריא בָאה ךיא .ןשוק ןעמונעג יז .טנַאה סעמַאמ רעד טּפַאכעגנָא בָאה ךיא

 .טעװעטַארעג ךימ טָאה יז סָאװ ,םעד רַאפ טקנַאדעג

 טרעדנוה --- ,טגָאזעג ריא וצ ךיא בָאה -- ,עמַאמ ,ריד קנַאד םענייש ַא --

 טגָאזעגנײרַא טסָאה וד סָאװ ,םעד רַאפ ןבעל רימ וטסלָאז רָאי קיצנַאװצ ןוא
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 זיא ןפָאלשעג לסיבַא ךָאנ ןיב ךיא סָאװ ,טרַאעג םיא טָאה'ס ,ןטַאט םעד

 .טקעוװועגפיוא ךימ טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע

 טָאה ,ומש-חמי ןטש רעד .ןגיל ַא טגָאזעג שוריפב ןעמַאמ רעד בָאה'כ

 ףכית ךיז בָאה ךיא .ןָאטעגיגנַאב ףכית רימ טָאה'ס .טדערעגנָא וצרעד ךימ

 ןטלַאהעגּפָא ןופרעד ךימ טָאה השוב יד רָאנ ,ןייז הדומ טלָאװעג

 ןיא תבש םענעי ןיא טנעדיצניא רעקיצנייא רעד ןעוועג סָאד זיא ,בגַא

 ןוא ךעלרעייפ ,םיתבש עלַא יוװ ,ןפָאלעגּפָא תבש רעד זיא רעטייוו .ירפ רעד

 רעד .ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ ,לוש רעד ןופ ןעמוקעג זיא עטַאט רעד .ענדונ

 .שמוח-שטייט סָאד טנעיילעג טָאה עמַאמ יד ,טגיילעגוצ לסיבַא ךיז טָאה עטַאט

 ןטסעב םוצ רימ טָאה םילכאמ עקידתבש עלַא ןופ זַא ,ןקרעמַאב זומ ךיא

 םעט ןתמא םעד טָאה סָאװ ,לכאמ עקיצנייא סָאד ,טנלָאשט רעד טקעמשעג

 .ןדעדןג

 -שטייט ןרעביא טעשטּפעשעג טָאה עמַאמ יד .טעּפָארכעג טָאה עטַאט רעד

 ךיז ןבָאה ןגיוא יד .ביוש רעד רעביא טעמושזעג ןבָאה ןגילפ-רעמוז .שמוח

 טּפַאכעגפיוא טשרע ךיז ןוא ןרָאװעג טלמירדנַא ןיב ךיא .ןּפעלק ןעמונעג רימ

 ןוא ליטש טָאה עמַאמ יד .לקנוט ןעוועג ןיוש זיא בוטש ןיא .וצ-טכַאנרַאפ

 ."םהרבא ןופ טָאג, טגָאזעג םורפ

 .טפַאשקנעב עקידנגָאנ ַא טקעװרעד דימ ןיא טָאה הליפת סעמַאמ רעד

 "ןיב-תבש יד טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא !ןיײרַא ןדע-ןג ןיא קירוצ ,קירוצ

 ןריצַאּפש סעטכאלמ עגנוי ;ײלַא-ןוילע-ךלמ יד זיא טָא .ןדע-ןג ןיא ןתושמשה

 ,תבש .ייברַאפ ןעייג סָאװ ,םיכאלמ עגנוי יד וצ "ךעלעגייא , ןפרַאװ ןוא

 .סופ-וצ טרָאד ןעמ טייג תבש ,ןדע-ןג ןיא טשינ ןעמ טילפ ,ןסיוו ריא טפרַאד

 קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג; טעשטּפעש ןוא לקניוו ןיא טציז עמַאמ יד

 ייז יוו ,תובָא עקילייה ערעזנוא השעמ-תעשב עז ךיא ןוא -- "בקעי ןופ ןוא

 ןקור ןפיוא טנעה יד טגיילרַאפ טייג וניבא םהרבא .ןדע-ןג ןיא ןריצַאּפש

 ץלַא ךָאנ םיא זיא היאר יד -- ןלירב עצרַאװש רָאּפ ַא טגָארט וניבא קחצי

 טימ עלעטעקש סָאד סױרַא לָאמעלַא טמענ וניבא בקעי ןוא -- ןגָאלשעג

 ןצנַאג ןרעביא סע טרעה ןעמ זַא ,ךיז טסינעצ ןוא קעמש ַא טוט ,עקַאבַאט

 .ןדע-ןג

 ייז ןופ רעדעי ַא .תובָא ערעזנוא אנקמ קרַאטש ןענעז ןדעדןג ןיא עלַא

 יד סָאװ ,דרע םיחטש עסיורג ץוח ַא ,דָאס ַא טימ ,עליוו ענייש ַא טגָאמרַאפ

 ,ןטעברַאַאב םיכאלמ עמערָא
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 יו ,ןבָאה תֹובָא יד .ןדע"ןג ןיא תושמשה'ןיביתבש ַאזַא קנעדעג ךיא

 סעּפע ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז ,ײלַא-ןוילע-ךלמ רעד ןיא טריצַאּפש ,ךעלנייוועג

 וִצ קירעגיינ קרַאטש רעייז ןעװעג ןיב ךיא .טציהעג וליפַא ךיז ,טדערעג

 ךיא בָאה -- ,הרות רעקיליה רעד ןגעו אמתסמ .ןסעומש ייז סָאװ ןרעה

 .ןרעה וצ יאדכ זיא'ס .ייז ןסעומש -- ,טכַארטעג

 ןבענ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,לרעשיּפ רבח ןיימ וצ ןָאטעג-גָאז ַא בָאה ךיא

 ; רימ

 יד ןופ דייר יד וצ ןרעהרעטנוא ךיז רימָאל ?לרעשיּפ ,סָאװ וטסייוו ---

 ,תובָא עקילייה

 עצרַאװש ,עגולק ענייז .טלעוּפעג ףכית ךיא בָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ייב

 : ןָאטעג עשטשילב  ַא ןבָאה ךעלעגייא

 .ןרעהרעטנוא ךיז רימָאל ,אבַא-לאומש ,םוק --

 טייהרעליטש ןענעז רימ ןוא טנעה יד ייב ןעמונעגנָא עדייב ךיז ןכָאה רימ

 רעייז ןיא טפיטרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז ייז .תֹובָא עקילייה יד ןעגנַאגעגכָאנ

 .טקרעמַאב טשינ וליפַא זנוא ןבָאה ייז זַא ,סעומש

 -טג ןוא םענ -- ,ןבקעי וצ וניבא קחצי טגָאזעג טָאה -- ,ךימ גלָאפ --

 טימ לחר זַא ,ךָאד טסעז וד .תיב-םולש ןבָאה וטסעװ ,תוחפש ייווצ יד ּפָא

 ַא טושּפ זיא'ס .רעביײװסּפעק ענייד טימ ןעמַאזוצ ןזיוה טשינ ןענָאק ןהאל

 ןיא ריד ייב רעבייוו יד ןופ ןעיירעגירק ידיטָא ,ןדעדוג ןצנַאג ןרַאפ השוב

 .בוטש

 -עגוצ טָאה ,טייז רעטכער רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,וניבא םהרבא

 :טכערעג זיא וניבא קחצי זַא ,ןטלַאהעג ,ּפָאק ןטימ טלקָאש

 ?ריד וצ טגָאז ןעמ סָאװ ,טסרעה וד .בקעי ,טשינ עקַאט טסַאּפ'ס --

 .תוחפש ייווצ יד סױרַא ביירט ןוא םענ

 טשינ סע לעװ ךיא -- ,טקינעּפשרעדיװ וניבא בקעי טָאה -- ,עדייז --

 ייז לָאז ןעמ טלעוּפעג םיוק ,דרע רעד ףיוא ייז טימ ןבעל ַא טבעלעגּפָא ,ןָאט

 ואוו .בוטש ןופ ןבײרטסױרַא ייז ךיא לָאז טציא ןוא ,ןדע-ןג ןיא ןזָאלנײרַא

 ? עדייז ,רשוי זיא

 רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא וניבא םהרבא טָאה -- ,רעשיומש ,רשוי --

 טסייה עדייז רעד סָאװ ןוא ריד טסייה עטַאט רעד סָאװ ,וט וד -- ,טנַאה

 .הבוט ןייד ןעניימ ייז .ריד

 סעכ טימ טָאה -- ...?טלּפָאט ןיא ןרגה טימ השעמ יד ןרזחרעביא --
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 רעבייוו יד .ןָאט טשינ סע לעװ ןוא ןָאט טשינ סע ליוו ךיא -- .בקעי טגָאזעג

 ,ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא רעטייווצ רעד ענייא וליפַא ךיז ןגעמ

 טָאה ,רגה ןינע םעד ןגעװ טכַאמעג טָאה בקעי סָאװ ,שינערעהוצנָא יד

 ןוא קיווצ ַא יו ןרָאװעג טיור זיא רע .ןסָארדרַאפ תועמשמ וניבא םהרבא

 : ןָאטעג יירשעג ַא

 -ּפָארַא ןבקעי טָאה רע ןוא -- ?ןדייז ַא וצ ןעמ טדער ױזַא ,ץַאגייש --

 ,שטַאּפ ןקיכליה ַא טזָאלעג

 לרעשיּפ רבה ןיימ טּפַאכעגנָא בָאה ךיא .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז בָאה ךיא

 :ןטעבעג םיא ייב ךיז ןוא טנַאה רעד ייב

 .ךיז טגָאלש ןעמ זַא ,טנייפ בָאה'כ .ןפיולטנַא רימָאל ,לרעשיּפ ,םוק ---

 רידַאנ ,ףוס םוצ ןוא הרות טרָאװ ַא ןרעה לעװ ךיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 ,שטעּפ רָאג

 : ןָאטעג לכיימש ַא טָאה לרעשיּפ

 ריד ךיא לעװ גנידצלַא ,אבַא-לאומש ,ןָאט ךיא לע ,טסליוו וד סָאװ ---

 .ןָאט בילוצ

 ךעלקירַאנַאק יד ןרעה ןוא םיוב-ןדע-ןג םוצ ןייג עשז-רימָאל ָאט --

 .ןעגניז

 ! םוק ,אבַא-לאומש ,טוג --

 : רבח ןיימ ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה סעקירַאנַאק יד וצ געוו ןפיוא

 ?ןבײרטסױרַא עקַאט ייז טעוװ וניבא בקעי --

 -- ,ןעלעגייא יד טימ ןָאטעג לקניפ ַא לרעשיּפ טָאה -- ,טסייוו רעוו --

 .ןעז רימ'לע ,ןבעל רעמע'מ .םינשקע עסיורג ןענעז תובָא יד

 : ןָאטעג גָאז ַא ןוא טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה עמַאמ ןיימ

 ! ךָאװ עטוג ַא --

 ןליפַא בָאה ךיא זַא ,ןעקנַאדעג עניימ ןיא טפיטרַאפ ױזַא ןעוועג ןיב ךיא

 רימ ןוא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא יז ."ךָאװ-טוג, סעמַאמ רעד טרעהעג טשינ

 :ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא

 ?עלעצעק ,וטסכַארט סָאװ --

 ,לסיבַא טכַארטרַאפ ךיז ױזַא טָא ,עמַאמ ,טשינרָאג --

 ערקירּפ ידיטָא ןלייצרעד טשינ ריא רָאט ךיא זַא ,טליפעג בָאה ךיא

 סָאד טעוװו ריא ףיוא ןוא ,עמַאמ ןיימ ,עמורפ ַא זיא יז .ןדע-ןג ןופ ענעצס

 .קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא ןכַאמ
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 טלָאװעג אקווד ןוא ,עניימ עמַאמ יד ,טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא ךימ טָאה יז

 .טכַארטעג בָאה ךיא סָאװ ןגעוו ,ןסיוו

 ךיא בָאה קילג םוצ .טייהנגעלרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 ןיא ןפָארטעג רימ טימ טָאה סָאװ ,השעמ רעטייווצ ַא ןיא טנָאמרעד ךימ

 : ןעמַאמ רעד וצ טגָאזעג בָאה ךיא .ןדעדןג

 לָאמַא רימ טָאה וניבא בקעי ױזַא יו ,עמַאמ ,טנָאמרעד ךימ בָאה'כ --

 .לקעב ןיא ןָאטעג ּפינק ַא ןדעדןג ןיא

 !עלעצעק ,לייצרעד --

 טכַאנרַאפ ַא ןיא זיא וניבא בקעי ?עמַאמ ,ןלייצרעד וצ ָאד זיא סָאװ --

 טזייוו ,זיא ענייז עליײשטַאפ יד .זיולק רעשיבא רעד ןיא ןענװַאד ןעגנַאגעג

 ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא יז ,ןטפַאק םוצ טעיליּפשעגוצ טכעלש ןעוועג ,סיוא

 :וניבא בקעי טגנַאלרעד יז ןוא ןביוהעגפיוא עליישטַאפ יד בָאה ךיא .דרע רעד

 .יז ריא טָאה טָא ,עליישטַאפ יד ןריולרַאפ טָאה ריא ,בקעי 'ר --

 : ןָאטעג גערפ ַא ךימ ןוא עליײשטַאפ יד ןעמונעג רימ ייב טָאה וניבא בקעי

 ?ךָאװ יד טייג הרדס ַארַא'ס --

 ןָאטעג ּפינק ַא רימ טָאה רע ןוא ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה --- ,יחיו ---

 ,לקעב ןיא

 רעטייוו ךיז זיא רע ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ! רוחב רעליואוו ַא טזיב ---

 .געוו ןייז ןעגנַאגעג

 ךימ טָאה -- !ןָאטעג ּפינק ַא ריד רע טָאה לקעב ןכלעוו ןיא ,ואוו --

 .טלַארטשעג ןבָאה ןגיוא עריא ןוא עמַאמ יד טגערפעג

 ריא ךיא בָאה -- ,טרָא םעד ףיוא ,קַאב רעקניל רעד ןיא ,ָאד טָא --

 .רעגניפ ןטימ ןזיוועגנָא

 סָאד .לָאמ טנזױט רשפא טרָא עקיזָאד סָאד טשוקעג טָאה עמַאמ יד

 ןעוועג זיא רעטיצ רעמורפ ַא .סריא ןשוק עכעלנייוועג סָאד ןעוועג טשינ זיא

 דניק ריא ןופ קַאב רעד וצ -- טייקיניילק ַא ,טייקיניילק ַא .שוק ןדעי ןיא

 !ןיילַא וניבא בקעי ןופ רעגניפ ייווצ טרירעגוצ ךיז ןבָאה

 ןענוגרַאפ ריא בָאה'כ .עמורפ ַא ןוא עטוג ַא ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ

 .ןצרַאה ןצנַאג םנופ דיירפ עקיזָאד יד

 ךיא .הלדבה טכַאמעג ןוא לוש רעד ןופ ןעמוקעגמייהַא זיא עטַאט רעד

 -רַאפ טָאה רע ןעו .סערעטניא טימ עינָאמערעצ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה

 :טגערפעג םיא ךיא בָאה -- הלדבה יד ןכַאמ סָאד טקידנע
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 ז טגָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ עלַא יד ןטעברַאפ טסָאה ,עטַאט --
 עטַאט רעד רימ טָאה -- ,ןעמוקוצנָא עגר עדעי ביוחמ ןענעז ייז --

 סָאד :טייקיניילק ַא .ייז ןגעק ץרא-ךרד טימ ךיז טלַאה רָאנ -- ,טרעפטנעעג
 קודצ 'ר ןייד רעד ,היעשי 'ר בר רעד .טָאטש ןופ ןדיא עטסנעש יד ןענעז
 ,ץיוורוה לכימ 'ר ,ריבג רענדָארעמַאס רעד ןוא

 יד רַאפ ץרא-ךרד ןבָאה לע ךיא זַא ,טגָאזעגוצ ןטַאט םעד בָאה ךיא
 .ענשטעטַאטס ןטלַאה ךיז לעװ ךיא זַא ןוא טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ עטסבושח

 סָאװ ,טסרעה וד .תמא םענייר םעד ןלייצרעד םשה-ןעמל טסלָאז ןוא --
 ןבעגעגוצ עטַאט רעד טָאה -- !תמא םענייר םעד : ריד טגָאז ןעמ

 : טקידיײלַאב טליפעג ךיז בָאה ךיא

 -- .טגערפעג םיא ךיא בָאה -- ?עטַאט ,ךימ וטסלַאה ןעמעוו רַאפ --
 ?טנגיל ןלייצרעד לָאז סָאװ ,רעװ יבַא ןַא ,סעּפע ךיא ןיב סָאװ

 רעד ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ךיוא זיא ,ּפָאק ריא ףיוא ןבעל ַא ,עמַאמ ןיימ
 טָאה יז זַא ,טרפב ,טיירג ןעוועג דימת יז זיא ןטַאט םעד ןגָאזנײרַא ,המחלמ
 ,טקידיײלַאב ךימ טָאה עטַאט רעד זַא ,טליפעג

 ןפיוא טסעכעג ךיז יז טָאה -- ?לווייפ ,דניק םנופ וטסליוו סָאװ ---
 ןעק'ס זַא ,דניק'ס דשוח טזיב ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס טסמענ -- .ןטַאט
 ! דער !גָאז ? לווייפ ,טנגיל ַא ייב לָאמַא טּפַאכעג ןיוש םיא טסָאה ,ןגיל ןגָאז
 ?ןגיוא יד טימ וטסצָאלג סָאװ

 .רַאפ ךיז ,טגָאזעג רעסעב .ןרעפטנע טלָאװעג ריא טָאה עטַאט רעד
 רָאנ טָאה רע זַא ,סטכעלש ןייק טניימעג טשינ ,חלילח ,טָאה רֶע זַא ,ןרעפטנע

 "? ץדלעז ,טסייטשרַאפ וד, . . .טלָאװעג

 זיא ןדער ףיוא .ןדערסיוא טזָאלעג טשינ םיא טָאה עמַאמ ןיימ רָאנ
 -ץגכָאנ טשינ יז טָאה ,םרוטש םעד ןבױהעגנָא לָאמנייא ,ןלעב ַא ןיילַא יז
 ,ןוחצנ ןצנַאג ןפיוא ןעגנַאגעג זיא יז .עגר ַא ףיוא טזָאל

 דשוח זיא ןוא טמענ !םענייש םעד ,ןטַאט םעד ,ןָא רָאנ םיא קוק --
 ,שינעקישנָא ןַא ,וטסניב ןייטש ַא ?וטסניב עטַאט ַא .טנגיל ןיא עלהפוע ןַא
 ,עטַאט ןייק טשינ רָאנ ,רעטָאנרעּפיּפ ַא

 טָאה ,"רעטָאנרעּפיּפ, ןטַאט םעד ןפורעגנָא טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,סָאד
 -רַאפ ַא ןענַאטשעג זיא עטַאט ןיימ .תולעּפתה סיורג ןיא טכַארבעגנײרַא ךימ
 ,ךָאװ רעלופ רעד ףיוא ךָאנ סָאד ןוא טנייה עיצרָאּפ עטייווצ יד ןיוש ,רענעריול

 ;טלמַאטשעג טָאה רע
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 ןעמענ ןיוש זָאל ,טגָאזעג טשינ טשינרָאג ,טגָאזעג טשינ ךיא בָאה ,ונ --

 ! עדלעז ,ףוס ַא

 ,ןריולרַאפ ןוא קידכעבענ ױזַא טייטש רע יװ ,ןטַאט ןיימ קידנקוקנָא

 -רעּפיּפ; :ןײרַא םינּפ ןיא ןָאט יירשעג ַא םיא טסולגעג רעייז רימ ךיז טָאה

 בָאה ךיא ןוא "בא-דוביכ, ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה קילג םוצ ."רעטָאנ

 .ןטלַאהעגנייא ךיז

 -עגקעװַא ךיז ,רפס ַא קנַאש-םירפס ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה עטַאט ןיימ

 בָאה ךיא .רעטעלב עטלעגרַאפ יד ןיא טקוקעגניײרַא ןוא שיט םייב טצעז

 .השוב רַאפ םיִנּפ סָאד טבָארגרַאפ רע זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג

 דבכמ ידכ .רַאװָאמַאס םעד ןלעטשפיוא ךיק ןיא ןײרַא זיא עמַאמ ןיימ

 .ןעמוקנָא עגר עדעי ןפרַאד סָאװ ,טסעג יד ןייז וצ

 סנטַאט ןיימ יװ ,טקוקעגוצ ךיז ןוא דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא

 .רעהַא ןוא ןיהַא טנַאװ רעד ףיוא ךיז טעדיוה ןטָאש

 .ןילַא עטַאט רעד יוװ ,סיורג ױזַא לָאמ יירד זיא ןטַאט םנופ ןטָאש רעד

 יװ ,ןדחּפ ַאזַא ךיוא ןטַאט ןיימ ןופ ןטָאש רעד זיא יצ ,ןסיוו וצ עװַאקעשט

 ךיז טנגעגַאב ןטָאש סעמַאמ ןיימ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ןוא .עטַאט רעד

 ױעװעג סע טלָאװ הנותח ענייש ַא ?טנַאװ רעד ףיוא ןטָאש סנטַאט ןטימ

 ףעז וצ סָאד ןעוועג עװַאקעשט רעייז טלָאװ ךיא

 סעװַאקעשט ַא ףיוא ױזַא ןוא לקנעב סנטַאט םוצ ןכָארקעגוצ ןיב ךיא

 רעד .רעקרַאטש ךָאנרעד ,ךעלעמַאּפ רעירפ .סופ םעד ןעלציק ןעמונעג םיא

 רַאפרעד ןעגנַאלרעד טלָאװעג רימ טָאה רע .סעכ ןיא ןרָאװעג זיא עטַאט

 ןסימ עמַאמ יד ןעמוקעגניירַא זיא רעבָא עגר רעד ןיא .ץימש עכעלטע

 ,לוטש ןפיוא טצעזעגקעוװַא קירוצ ךיז טָאה עטַאט רעד .רַאװָאמַאס ןקידנדיז

 .טשינרָאג ךיילג

 ןענעז םיחרוא ענעטעברַאפ יד ןוא טרעיודעג טשינ ךס ןייק טָאה'ס

 ,בר רעד ןעגנַאגעג זיא רעירפ וצ ףיוא .בוטש ןיא זנוא וצ ןעמוקעגניירַא

 יז ,ץיוורוה לכימ 'ר ,ריבג רעד ןייד ןרעטניה ןוא ןייד רעד םיא רעטניה

 ,םכילע-םולש רימ ןוא בוט-לזמ ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאט םעד ןבעגעגּפָא ןבָאה

 ,ןיילק ַא .בר רעד ןלעפעג רימ זיא ןטסעב םוצ .טכַארטַאב ייז בָאה ךיא

 ןוא טנעה עקידרעטיצ טימ ,דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל ַא טימ לדיא רעגָאמ

 ןיד רעד .ןגױא עװַארּפַאק ,עטעשזורמעגוצ יד ןיא לכיימש ןטוג ַא טימ

 "יצרעפ יד ןיא ךרע ןַא ,רעגניא ךס ַא ןוא בר םנופ רעכעה סָאװטע ןעוועג זיא
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 טדערעג ןוא עקוועדָארב ַא טַאהעג רֶע טָאה קַאב רעטכער רעד ףיוא .רעק

 סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןופ טַאהעג האנה ,ךיז טלייאעג טשינ ,ןסַאלעג רע טָאה

 ,סױרַא טגָאז רע

 ,ללדרעב ןריושעגוצ ַא טימ ןױשרַאּפ רעטיירב ַא ,לכימ 'ר ,ריבג רעד

 טלעטשעגסיוא ליפוצ סעּפע ךיז טָאה רע .,ןלעפעג סרעדנוזַאב טשינ רימ זיא

 ַא טימ טייק ענעדלָאג ַא ,רעגניפ יד ףיוא ןעגניר ענעדלָאג .דלָאג ןייז טימ

 טָאה ךימ סָאװ ,סָאד .ןייצ ענעדלָאג טימ ליומ לופ ַא ןוא רעגייז םענעדלָאג

 -ץגּפָא םיא ןבָאה ןייד ןטימ בר רעד סָאװ ,דובכ רעד ןעוועג זיא ,ןסָארדרַאפ

 .ןדמל רענשזַאװ ַאזַא ןעוועג טשינ זיא רע שטָאכ ,ןבעג

 ןסעזעג זיא רימ ןגעקטנַא .שיט םייב טצעזעגקעוַא ךיז ןבָאה טסעג יד

 ,טשודיחעג ךיז .ןגיוא עקידעילַאק ענייז טימ טכַארטַאב רימ טָאה רע .בר רעד

 .רעסיורג ַא יו ךיז טלַאה ןוא ץיז ךיא סָאװ

 טייז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא עמַאמ ןיימ .ןגיוושעג עלַא ןבָאה עלייוו ַא

 םענעי ןיא ןעמַאמ ןיימ ןעזעג טשינ טָאה'ס רעוו .רימ ןופ גונעת טַאהעג ןוא

 ןבעל ןייז ןיא ןעזעג טשינ סנייש ןייק טָאה רעד ,סטכַאנוצ-תבש

 ריפ ַא טָאה רע .בר רעד טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה רעטשרע רעד

 ןפורעגנָא ךיז ןוא דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל רעד רעביא טנַאה רעד טימ ןוטעג

 : ןושלה הזב

 רימָאל ,אברדא ?ןדעיןג ןגעוו ןלייצרעד זנוא וטסליוו ,סע טסייה זיא --

 ןדע-ןג ןיא סעּפע ךיז טוט'ס סָאװ ,ןרעה עקַאט

 וצ ייז טיירג ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז בָאה ךיא

 ןרעװ ןריובעג ןיימ רַאפ טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןלייצרעד

 ןוא ריבג רעד ,ןייד רעד ,בר רעד ,ייז זַא ,יאנת ןייא טימ רָאנ ,ןדע-זג ןיא

 עמַאמ יד .ןלייצרעד טשינ םענייק ןלעװ ייז זַא ,ןרעווש ןלָאז עטַאט רעד

 ,טרָאװ ןפיוא ךיא ביולג ןעמַאמ רעד לייוו ,העובש רעד ןופ ךיא יײרפַאב

 ןגעווטסעדנופ ,ןצרַאה םוצ טשינ ןעוועג ייז זיא ןינע רעצנַאג רעד שטָאכ

 -פיוא טזומעג עלַא ךיז ןבָאה ייז ,הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה

 : טרָאװ ייב טרָאװ ןגָאזכָאנ רימ ןוא טנעה יד ןביוהפיוא ,ןלעטש

 רימ זַא ןרעטש יד ייב ןוא דנָאמ םייב ,ןרעווש רימ ,ןרעווש רימ ---

 רעקיטכעמלַא רעד זנוא עפלעה רהַאוװ ָאז ,דוס םעד ךיז ןיא ןטלַאה ןלעוו

 ,טָאג
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 ןוא רעטרע ערעייז ףיוא טצעזעגקעווַא עלַא ךיז ןבָאה העובש רעד ךָאנ

 : ןעמַאמ רעד וצ ןָאטעג גָאז ַא בָאה ךיא

 עלַא ּפָאטשרַאפ ,רעטסנעפ עלַא גנעהרַאפ ןוא טוג ױזַא ייז ,עמַאמ ---

 טשינ ךיז ןוא ןענעבנגניירַא טשינ הלילח ךיז לָאז טניוו ןייק זַא ,סערַאּפש

 גנידצלַא טלּפַאלּפ רע .רעלּפַאלּפ ַא ,רוסמ ַא עבטב זיא טניוו ַא .ןרעהרעטנוא

 םיוב-לשנייוו ַא רַאפ יצ ,קוליח ןייק טשינ םיא זיא'ס .םענייא ןדעי רַאפ סיוא

 ,לימ ַא ןופ לגילפ יד רַאפ יצ ,דָאס ןיא

 טָאה יז !ּפָאק ריא ףיוא ןבעל ַא -- ,טגלָאפעג ףכית ךימ טָאה עמַאמ יד

 זיא גנומיטש יד .רעטסנעפ יד ןעגנָאהרַאפ ,סענורַאּפש עלַא טּפָאטשרַאפ

 ךיא בָאה ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא .עכעלרעייפ ַא רעייז ןרָאװעג

 ,דרָאב יד טרעטיצ בר םייב יו ,ןעזעג וליפַא

 ךיא ןענַאװ ןופ ,טכַארטעג .ןרעטש םוצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ בָאה ךיא

 וצ לכ-םדוק ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,תעדה-בושי עגר ַא ךָאנ .ןביוהנָא לָאז

 -ןג םנופ טריפעגסיורַא ךימ טָאה רעב-ןועמש ךאלמ רעד ױזַא יוװ ,ןלייצרעד

 םעד ןלָאמעגּפָא ייז רַאפ בָאה ךיא .זָאנ רענעמייל רעד טימ השעמ יד ,ןדע

 :פָאק םייב טּפַאכעגנָא שזַא ךיז טָאה בר רעד .קידעבעל יו ,רעב-ןועמש ךאלמ

 סָאװ זיא !ַאװ-וא !ןרוכיש ױזַא סע לָאז ךאלמ ַא !ַאוו-וא !ַאוװ-וא ---

 ?ַאה ןדע-ןג ןיא ןטרָאד סע ןעמ טגייווש

 .טשינ טפלעה ןרעב-ןועמש ןרסומ םוש ןייק זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 ,ןדירפוצ ךָאנ זיא ןעמ .תורצ יד וצ טניואוועגוצ ןיוש ןעמ זיא ןדעדןג ןיא

 ןגָאלש וצ לָאמַא טסעגרַאפ רעב-ןועמש ןוא קיטַאלג ּפָא שטָאכ טפיול'ס זַא

 ,בייוו'ס

 רעד טשודיחעג ךיז טָאה -- ? עשר רעד ,ךיוא בייוו סָאד טגָאלש רע --

 !טלַאװעג ,ןדיא ,טלַאװעג -- .בר

 טעמכ זיא סָאװ ,עטכאלמ ַא ,לסיז לבייוו ןייז .יבר ,ןגָאלש ןימ ַא ךָאנ --

 ןוא ןגיוא ענעגָאלשעגרעטנוא טימ םורַא רדסכ טייג ,טייצ רעד ףיוא דימת

 ,בייל ןפיוא סנכייצ עָאלב טימ

 קירעיורט טָאה -- ,טלעוו יד ךיז טקע ,ןריסַאּפ סנױזַא לָאז ןדעדזג ןיא --

 םיא ןבָאה עטַאט רעד ןוא ריבג רעד ,ןייד רעד ןֹוא ,בר רעד ןָאטעג ץפיז ַא

 ,ןפלָאהעגרעטנוא

 ,רעב-ןועמש ךאלמ םעד ןגעוו טלייצרעד בָאה ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 .זָאנ רעד ייב ןָאטעג ּפַאט ַא ךיז עלייוו עלַא ץיוורוה לכימ 'ר ריבג רעד טָאה
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 לסיבַא זיא זָאנ ןייז סָאװרַאפ ,ןרָאװעג ריואועג טשרע רע זיא רימ ךרוד

 .עסָאנרַאק

 טבעל רע סָאװ זיא לזמ ןייז -- ,טעשטרָאװעג רע טָאה -- ,םה ,םה --

 ,טכירעג ןיא טגָאלקעג םיא ךיא טלָאװ טשינ זַא ,דרע רעד ףיוא טשינ

 .ןסעצָארּפ טַאהעג ביל רעייז טָאה ,ןסיוו ריא טפרַאד ,לכימ 'ר ריבג רעד

 לַאפ םעד ןיא .טכירעג ןיא עגַאלקנָא ןַא ןעוועג ףכית םיא ייב זיא ,סָאװ ,סָאװ

 -ָארּפ טרעדנוה עצנַאג ףיוא ןעוועג סע טלָאװ -- רעב-ןועמש ךאלמ ןטימ --

 ,סעצָארּפ רענענואוועג ַא טנעצ

 טָאה סָאװ וצ .השעמ רעצנַאג רעד ףיוא טַאהעג הטרח ןיוש בָאה ךיא

 עמורפ ידיטָא טימ ןביוהוצנָא -- ,טרעלקעג ךיא בָאה -- ,טגיוטעג רימ

 ױזַא רָאנ .תמא םעד ייז טלייצרעד ןעמ זַא ,ןגָארטרַאפ טשינ ןענָאק ייז ,טייל

 .ףוס ןזיב ןלייצרעד וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןביוהעגנָא ןיוש בָאה ךיא יו

 טימ רימ וצ טעדנעוועג ךיז ןוא ןָאטעג טסוה ַא טָאה קודצ 'ר ןייד רעד

 .ןדע-ךג רעד ךרע ןַא ןייז ןָאק סיורג יו ,ןגָאז םיא לָאז ךיא זַא ,השקב רעד

 חטש לפיוי ,ןסיוו וצ עװַאקעשט זיא רע זַא ,ןבעגעגוצ רע טָאה ,טסייה סָאד

 ,טמענרַאפ ןדע-ןג רעד

 ,סיורג גונעג ערה-ןיע ןייק זיא ןדע-ןג רעד זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 חרזמ ףיוא .לײמ-טַארדַאװק טנזיוט טרעדנוה ריפ ךרע ןַא ףיוא ךיז טיצ רע

 "ןג ןשיאיוג טימ -- ברעמ ףיוא ,ןדע-ןג ןשיקרעט ןטימ ךיז רע טצענערג

 ןעגנַאהרָאפ-לּפענ טנזיוט ייוצ ךרוד טלײטעגּפָא רע זיא םורד ףיוא .ןדע

 .םונהיג םנופ םיירעייפ ַא ךרוד -- ןופצ ףיוא ןוא ,דרע רעד ןופ

 טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ןייד רעד טכַאמעג טָאה -- !ַאװ-וא .,ַאװיוא ---

 ,ּפָאק םייב

 ייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא בר רעד טגָאזעג טָאה -- !םיאלּפ יאלפ --

 ,דרָאב רעד

 ייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ריבג רעד טגָאזעג טָאה -- !רַאברעדנָאז --

 .רעגייז םענעדלָאג םעד

 סָאד -- ,טלייצרעד רעטייוו ךיא בָאה -- ,ןדע-ןג רעד זיא טניואווַאב ---

 .קיצניוו טרָאד ןעמ טפערט סעקַאװטיל .ןדיא עמורפ ןופ ןוא םיכאלמ ןופ בור

 יד ןשיװצ .םיקידצ רענַאיצילַאג ,רקיע רעד ןוא ,עשילױּפ ךס ַא רַאפרעד

 םיכאלמ יד .תיב-םולש רעקירעביא ןייק ָאטשינ זיא םיקידצ יד ןוא םיכאלמ

 ףיוא ןױשרַאּפ טנזיוט .ןדע-ןג ןיא םיקידצ ליפיצ ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,ןהנעט
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 ,ןעמעטָא וצ סָאװ טימ טעמכ ָאטשינ ןיוש זיא'ס .רעטעמָאליק טַארדַאוװק ןייא

 .תוללק עטיוט טימ םיקידצ יד ןטלעש ןוא םיכאלמ יד ךיז ןגָאלק

 ַא .םולש רעקירעביא ןייק ןַארַאפ טשינ ךיוא זיא םיקידצ יד ןשיווצ

 סָאד ןוא .ףירט יװ רעגרע קידצ רענַאיצילַאג ַא ייב זיא קידצ רעשילױּפ

 ,םיכסמ םיקידצ עדייב ןענעז ,קַאװטיל ַא ךייש סָאװ רָאנ ,טרעקרַאפ ענעגייא

 .ןדע-ןג ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ןפוא םושב םיא רָאט ןעמ זַא

 טסוּפ םורַא ןעייג םיקידצ יד סָאװ ,םיכאלמ יד טסירדרַאפ רקיע רעד

 יד טימ ךיז ןפַאש ןוא רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק טשינ ןעוט .סַאּפ ןוא

 תשש ןופ םיתרשמ ערעייז ןעוועג ןטלָאװ ,םיכאלמ יד ,ייז ךיילג םיכאלמ

 .תישארב ימי

 ןעגנַאגרעד סע זיא םיכאלמ יד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא ןַא ףיוא

 ןעמ ,גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ביוט הנוי ךאלמ רעד זַא ,טייוו ױזַא

 יד ןופ טכער יד ןצענערגַאב לָאז רע ,םלוע לש ונובר םייב ןרעדָאפ ליז

 ןדע-ןג רַאפ עטָאװק ַא ןריפנייא ןוא םיקידצ

 רע ןוא ,גַאלשרָאפ ןקיזָאד םעד טרידָאלּפַא ןבָאה םיכאלמ עלַא טעמכ

 ןטלָאװ םיקידצ יד ןעוו ,ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ ןעגנַאגעגכרוד רעכיז טלָאװ

 טלעטשעגנייא עגר רעטצעל רעד ןיא ךיז טָאה ייז רַאפ ,לזמ ןייק טַאהעג טשינ

 .רע טסייה לאיזר ,רעקיטסימ לקיטש ַא ,רָאה עלעג טימ ךאלמ ַא

 סָאה רע סָאװ .השרד ַא ןטלַאהעג ןוא טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה רע

 ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא ללכב .ןענַאטשרַאפ טשינ רענייק טָאה ,טדערעג

 ןופ טליפעגסיורַא ןעמ טָאה סנייא רָאנ .ךאלמ ןקיזָאד םעד ןופ ןושל סָאד

 םעד ןגעק זיא רע זַא ,םיקידצ יד טקידייטרַאפ רע זַא -- רעטרעוו ענייז

 וליפַא רע טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .ביוט הנוי ךאלמ םעד ןופ גַאלשרָאפ

 ."ןמה? ןוא "לארשי עשוּפ, ןפורעגנָא ביוט הנוי ןקיזָאד םעד

 ךג ןיא ןעזנָא סיורג טָאה לאיזר ךאלמ רעד .למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס

 ַא ןעניימ ,טדער רע סָאװ ,טשינ טייטשרַאפ ןעמ לייוו ,רַאפרעד עקַאט .ןדע

 דצ ןייא .דייר ענייז ןיא טקעטש'ס המכח ַארָאפ סָאװ טסייוו רעוו זַא ,ךס

 טָאה רעטייוצ רעד .ביוט הנוי ךאלמ םעד ןופ גַאלשרָאפ ןרַאפ ןעוועג זיא

 טָאה סנייא רעבָא .שטעּפ ייב ןטלַאהעג טָאה סע .ךאלמה לאיזר טימ ןטלַאהעג

 "עלַאב ייז .ןדעיןג ןיא לדער סָאד רעטייוו ןריפ םיקידצ יד :טלעוּפעג ןעמ

 ,סעּפע ייז ןעמ טגָאז םיוק ןוא ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב יװ ןטרָאד ןעװעטַאב

 ."ונקשי; -- םירישה ריש ןופ קוסּפ ןטמירַאב ןטימ ייז ןרעפטנע
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 ןיא טריזינַאגרָא םיכאלמ יד ךיז ןבָאה גנולמַאזרַאפ רענעי טניז ןופ --

 ַא ךיז טָאה הרבח ןייא -- .טלייצרעד רעטייוו ךיא בָאה -- ,תורבח ייווצ

 הרבח עטייווצ יד .(םיקידצ יד ַארטנָאק ,טסייה סָאד) .צ.נ.ָאיק ןבעגעג ןעמָאנ

 ,(םיקידצ ָארּפ ,טסייה סָאד) .צ.ָא.ר.ּפ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה

 ןדָאטעמ:ספמַאק יד טרעדלישעג יונעג רערעהוצ עניימ רַאפ בָאה ךיא

 ןטעלפמַאּפ ייר רעצנַאג ַא ןגעו טלייצרעד ייז .םידדצ עדייב יד טָא ןופ

 ךצ ןייא סָאװ ,ןלַאפנָא יד ןגעוו .ןטייווצ ןגעקטנַא טרעדיילש דצ ןייא סָאװ

 ,ןטייווצ ןפיוא טריזינַאגרָא

 םייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ןייד רעד טגָאזעג טָאה -- ,ַאוויוא ,ַאוו"וא --

 א יי ,ּפָאק
 רעד ייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא בר רעד טגָאזעג טָאה -- !םיאלּפ יאלּפ ---

 ,דרָאב

 טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ,לכימ 'ר ריבג רעד טגָאזעג טָאה -- !רַאברעדנָאז --

 ,טייק רענעדלָאג רעד ייב

 ןיק ךעלטפעשעג טפָא טרָאפ ,ןסיוו ריא טפרַאד ,לכימ 'ר ריבג רעד

 ַא טייצ וצ טייצ ןופ ןפרַאװאוצנײרַא ביל רע טָאה רַאפרעד ןוא קסּפיײל

 ,טרָאװ שישטייט

 טכייל עטַאט ןיימ טָאה -- ,טדַאשעג טשינ הלילח טָאה םיקידצ יד יבַא --

 םעד ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .בר םעד טקוקעגנָא ייברעד ןוא טמעטָאעגּפָא

 : םירוביד ערָאלק טדערעג ןבָאה ןגיוא ענייז .ןטַאט ןיימ ןופ קילב

 יאוולה ,יבר .ןיירַא ןדע-זג ןיא ןייג וצ ןבָאה ארומ טשינ טפרַאד ריא --

 טלָאװ ךיא סָאװ ,ןעזעג ןיוש ריא טלָאװ ,ריא יוװ קידצ ַאזַא ןעוועג ךיא טלָאװ

 ,ןדע-ןג ןיא ןָאטעגפיוא

 בָאה ךיא .ןדע-ןג םוצ טקנעבעג ןצרַאה ןצנַאג םנופ טָאה עטַאט ןיימ

 "ןסופ סָאד ןעוועג רע זיא דרע רעד ףיוא ָאד .סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ וליפַא

 .עלעקנעבנסופ ןייז ןייז יז טעוװ ןדע-ןג ןיא טרָאד .ןעמַאמ ןיימ ןופ עלעקנעב

 רַאפ ןעמענ המקנ רע טעוװ ,סיפ ענייז ריא ףיוא ןלעטשפיורַא טעװ רע זַא

 ,טלעוו רעד ףיוא ןָאטעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,תונויזב עלַא

 ןוא ,תעדה:ץע םעד ןעזעג בָאה ךיא יצ ,טגערפעג ךימ טָאה בר רעד

 ךימ טָאה ריבג רעד .טצפיזעגּפָא רע טָאה ,ָאי זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא זַא

 ןיד רעד ןוא .תועבטמ ענעדלָאג ןַארַאפ ןענעז ןדע-ןג ןיא יצ ,טגערפעג

 ,הליבט וצ סנטייצַאב ןעייג סעטכאלמ יד יצ ,טגערפעג ךימ טָאה
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 ןרָאװעג רימ ןענעז ,טגערפעג ךימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןשינעגערפ עלַא יד

 ןיוש רימ ןעמ טָאה ,עגַארפ ןייא טרעפטנערַאפ ךיא בָאה םיוק .רעדיוורעד

 עקיזָאד יד ןטעברַאפ ןסייהעג ךיא בָאה ךעלטנגייא .עטייווצ ַא טלעטשעג

 ןוא ןדע"זג ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ ןגעוו ןלייצרעד וצ ייז ידכ ,ןשטנעמ

 .לַאג רעד וצ ןגָאלשעג טושּפ טָאה'ס --- ,רעהרַאפ ַא רָאג ריד ַאנ םיצולּפ

 עכעלטע בָאה ךיא .,ןלייצרעד וצ רעטייוו קשח םעד ןריולרַאפ בָאה ךיא

 ,ןשינערעהוצנָא ןבעגעג ייז בָאה ךיא ,טסייה סָאד .טצענעגעג ענשימוא לָאמ

 .קעדָאּפס ןייק ןלוד טשינ רעמ רימ ןלָאז ייז ןוא דימ ןיוש ןיב ךיא זַא

 ַא ןשינערעהוצנָא עניימ ןופ טכַאמעג ,סיוא טזייוו ,רעבָא ךיז ןבָאה ייז

 "רוש םעד ןעזעג בָאה'כ יצ ,לשמל ,בר רעד .טגערפעג רעטייוו ןוא דָאבסופ

 טעװ שיילפ ריא ןופ סָאװ ,המהב ענשזַאוװ ַאזַא עקַאט סָאד זיא יצ ןוא רבה

 ױףעמוק טעװ חישמ תעשב לארשיילכ רַאפ ןקעלק

 טציא זַא ,טגָאזעג ייז ןוא ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ רעמ ךיז בָאה ךיא

 ,טכַאנ רעד ףיוא ןגרָאמ ןוא ,ןלייצרעד טשינרָאג רעמ לעוו ןוא דימ ךיא ןיב

 ןרעה ןוא ןגייווש ןוא ןייז טוג ױזַא ייז ןלָאז ,זנוא וצ ןעמוק ןלעוו ייז זַא

 ךימ בָאה'כ ױזַא יװ ,ןלייצרעד ייז טכַאנ רעד ףיוא ןגרָאמ לעװ ךיא ןוא

 ,לרעשיּפ לכאלמ םעד רבח ןיימ טימ טנעקַאב

 ַא טָאה -- !ַאװיוא ,"לרעשיּפ, ןסייה לָאז ךאלמ ַא ,ַאוו"וא ,ַאוו-וא ---

 ,ֿפָאק םייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ,ןייד רעד ןָאטעג גָאז

 טגָאזעג טָאה -- ,"לרעשיּפ, ןעמָאנ ןטימ לכאלמ ַא !םיאלּפ-יאלּפ ---

 ,דרָאב רעד ייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ,בר רעד

 ןטלַאהעג ךיז ןוא ,לכימ 'ר ריבג רעד טגָאזעג טָאה --- !רַאברעדנָאז ---

 .טייק רענעדלָאג רעד ייב

 בָאה ךיא .ייז טימ ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טשינ רעמ רעבָא בָאה ךיא

 יז ,טייצ עטסכעה יד ןיוש זיא סע זַא ,טגָאזעג ריא ןוא עמַאמ יד ןפורעגוצ

 ןיימ ןיא ךָאנ ךיא בָאה רעגײזַא ריפ טניז ןופ ,ןגיוז וצ ןבעג רימ לָאז

 .טַאהעג טשינ ליומ

 "עגוצ ךימ יז טָאה ,ןגיוז וצ ןבעגעג רימ טָאה עמַאמ ןיימ יוװ ,םעדכָאנ

 ינירַא ךימ טָאה יז .טעב ריא ןבענ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לגיוו םוצ ןגָארט

 ףגיוו ןעמונעג ךימ ןוא לגיוו ןיא טגיילעג

 ןענעז דרע רעד ףיוא םיאורב יד זַא ,טכַארטעג ןוא ןגעלעג ןיב ךיא

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ךיא ןיב ,קידנטכַארט ױזַא ןוא ,םיאורב ענדָאמ
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 טייצ לקיטש ַא ןסעזעג ךָאנ ןענעז ריבג רעד ןיא ןייד רעד ,בר רעד
 ךָאנרעד ,ןטַאט ןטימ טסעומשעג ןוא ייט ןעקנורטעג ,בוטש ןיא זנוא ייב
 טגָאזעג בר רעד טָאה לעװש טייז רענעי ףיוא .ןעגנַאגעגקעװַא ייז ןענעז
 ; ןטַאט םוצ

 ,לווייפ ,ןגרָאמ ,םעשעצרימ ,סע טסייה ---



 זֶע

 ?רעשיפ רבח ןיימ

 םעד םורַא ןסעזעג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ,טכַאנרעדפיוא ןטייווצ םע

 : ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא ןוא לברַא יד טעשטַאקרַאפ ךיא בָאה ,שיט

 םעד ,ךערַאּפ ריאמ ייב טנעקַאב ךיז ךיא בָאה לרעשיּפ רבח ןיימ טימ --

 רעטשרע רעד ןופ .טנרעלעג ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ואוו ,רדח ןיא דמלמ-ארמג

 .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז לרעשיּפ רימ זיא ןָא עגר

 וזיא ךעלעגייא עצרַאװש ,עגולק יד טימ לכאלמ עניילק עקיזָאד סָאד

 ,ץוח ַא ןעזעג רָאנ םיא טָאה'ס רעװ ,םענייא ןדעי ןרָאװעג ןלעפעג ,בגַא

 טָאה סָאװ ,ךערַאּפ ריאמ 'ר ךאלמ םעד ,דמלמ-ארמג םעד ,ךיז טייטשרַאפ

 .תורצ עטנערבעג ןייטשוצסיוא םיא ןופ טַאהעג

 ןיא ןייז וצ סָאװרַאפ ךאלמ-ארמג רעד טָאה ,טכערעג ןייז ליוו ןעמ זַא

 "מוא טשינ רעיש ,רעיש םיא טָאה רבח ןיימ .לרעשיּפ רבח ןיימ ףיוא סעכ

 .לציּפש ַא סנייז טימ טכַאמעג ךעלקילג

 טימ טָאה ךאלמיארמג רעד .גָאטײב קיטסניד ַא ןיא סָאד זיא ןעוועג

 גנַאל ױזַא ,ּפעק ערעזנוא רעביא קישטנַאק ןטימ טעכָאפעג ,טלענקעג זנוא

 ןוא ןּפעלק ןעמונעג םיא ךיז ןבָאה ןגױא יד .ןרָאװעג דימ זיא רע זיב

 יו ,זיא רע .ןעּפָארכ ןביוהעגנָא רע טָאה ,טרעיודעג ךס ןייק טשינ טָאה'ס

 ןלַאפעגסױרַא םיא זיא קישטנַאק רעד .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ,רעגייטש ןייז

 .טנַאה רעד ןופ

 ,זנוא וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה רע .ןָאטעג לקניפ ַא ןבָאה ןגיוא סלרעשיּפ

 :טגערפעג ןוא ,םידימלת ערעדנַא יד

 ?דוס ַא ןטלַאה טנָאק ץע ,הרבח --

 סערעטניא סיורג טימ ןוא טרעפטנעעגּפָא עלַא רימ ןבָאה -- ,ָאי --

 לרעשיּפ זַא ,עלַא רימ ןבָאה ןענַאטשרַאפ .ןעשעג טעוו'ס סָאװ ,ןטרַאװ ןעמונעג

 .ןָאטוצּפָא סעּפע ךיז טיירג

 רע .ענעשעק רעד ןופ עלָאמס קיטש ַא ןעמונעגסױרַא טָאה לרעשיּפ

 םנופ לגילפ יד .רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,דמלמ-ארמג םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 -עגפיוא ךעלעמַאּפ טָאה לרעשיּפ .דימ ןעגנָאהעגּפָארַא ןענעז ךאלמ-ארמג

 ןוא עלָאמס טימ טרימשעגנָא םיא ,דמלמ םנופ לגילפ ןטכער םעד ןביוה

 1?ןְו
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 ןטכער ןטימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא ,קנַאב רעד וצ טּפעלקעגוצ ךָאנרעד םיא

 ,ןקניל ןטימ עבלעז סָאד ןָאטעג רע טָאה ,לגילפ

 -עגרָאפ ךיז ןבָאה רימ .רעטכעלעג ןופ טקיטשעג עלַא ךיז ןבָאה רימ

 .ןּפַאכפיױא ךיז טעװו ךאלמ-ארמג רעד ןעוו ,טונימ יד טלעטש

 ,ןפָאלשעג רעטייוו זיא דמלמ רעד ןוא ,טרַאװעג ןוא טרַאװעג ןבָאה רימ

 ןּפַאכוצפױא ךיז העדב טַאהעג טשינ ןליפַא טָאה רע

 -עגוצ לרעשיּפ רבח ןיימ זיא ,ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןָאק ןעמ זַא ,ןעזעג

 :ןײרַא רעיוא ןיא ןגירשעגניײרַא םיא ןוא ךאלמ-ארמג ןקידנּפָאלש םוצ ןעגנַאג

 !החנמ ןענװַאד ןיוש טייג ןעמ ,יבר --

 ןעילפ ןעמענ ךיז טלָאװעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ךאלמ-ארמג רעד

 -עגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,לגילפ יד ןָאטעג סיר ַאזַא טָאה רע .ןייֹרַא לוש ןיא

 ךיז ןבָאה לגילפ יד ןופ ןציּפש עדייב זַא ,קנַאב רעד וצ עלָאמס טימ טּפעלק

 רַאפ ןגירשעצ ךיז ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעגקעװַא זיא יבר רעד ,ןסירעגּפָא

 ,םירוסי סיורג

 זיא ,גיוא ןטכער ןפיוא עמליב ַא טימ עטכאלמ  ַא ,עדלָאג ןיציבר יד

 ףכית טָאה ןעמ .יירשעג ַא ןוא רעמָאיעג ַא טימ ךיק רעד ןופ ןגיולפעגניירַא

 ןסייהעג טָאה רעשדלעפ רעד ,לאפר ךאלמ םעד ,רעשדלעפ םעד ןפור טקישעג

 טּפעלקרַאפ ןוא קיײטּפַאןדע-ןג רעד ןופ רעטסַאלפ ןימ ַאזַא ןעגנערב ךיז

 ,לגילפ יד רעטסַאלפ ןקיזָאד םעד טימ ךאלמ-ארמג םעד

 ןיימ ףיוא ץרַאה ַא ןגָארטעג דמלמ-ארמג רעזנוא טָאה ןָא לָאמטסנעד ןופ

 טָאה רעטשרע רעד ,טשינ יצ ,קידלוש ןעוועג ָאי זיא רע יצ .לרעשיּפ רבח

 ,ץימש טּפַאכעג --- סע טסייה לרעשיפ --- רע

 ץימש םוש ןייק סָאװ ,רעפיטש יד ןופ רעבָא זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 עקַאט ןוא .ןפיטש וצ ןופ ןטלַאהּפָא טנָאקעג טשינ םיא ןבָאה טלעו רעד ןיא

 טימ ןדנובעגוצ םיא וצ ךיז בָאה ךיא .טַאהעג ביל םיא ךיא בָאה רַאפרעד

 ,ךיוא רימ וצ רע ןוא ןבעל ןוא בייל

 ןייז ןופ רע ןוא ,רעירפ וצ ףיוא טלייצרעד םיא ךיא בָאה ,סעּפע סָאװ

 ןטַארַאב גנידצלַא ןגעוו רימ טימ ךיז טָאה טייז

 לרעגניפ ןייז טגיילעגוצ טָאה לרעשיּפ ןוא --- !הצע ןַא ביג ,לרעשיּפ ---

 .הצע ןַא ןענופעג רימ רַאפ טָאה רע זיב ,טכַארטעג גנַאל ױזַא ,ןרעטש םוצ

 ? וצרעד וטסגָאז סָאװ ,אבַא-לאומש --

 ןטלַאהַאב טשינ .טכַארט ךיא סָאװ ,ץלַא טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןוא
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 רענעגייא ןַא יו ביל ןעוועג רימ זיא סָאװ ,רבח ןרעייט ןיימ ןופ טשינרָאג

 .רעדורב רענעגייא ןַא יו רעמ ךָאנ רשפא ןוא ,רעדורב

 -עגּפָא טָאה לרעשיּפ סָאװ ,לציּפש סָאד ,ןגָאז רימ טעוו ריא זַא ,סייוו ךיא

 רעד ףיוא ךעלגניא-רדח עלַא .סעיינ ןייק טשינ זיא ,ךאלמ-ארמג םעד ןָאט

 ערעייז ןָאטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלציּפש ענױזַא טימ ךיז ןעמירַאב דרע

 סָאד זיא ,סנטשרע זַא ןרעפטנע ךייא ךיא ןָאק ףיורעד .םידמלמ עשידרע

 ,ןדע-ןג ןיא ןָאטעגּפָא טָאה לרעשיּפ סָאװ ,עקיצנייא סָאד טשינ לציּפש עקיזָאד

 ,רָאנ ךיז ןעמירַאב ייז ,טנגיל ךעלגניא-רדח עשידרע יד ןגָאז ,סנטייווצ ןוא

 ןפיוא לציּפש עקיזָאד סָאד ןָאטעגּפָא עקַאט טָאה לרעשיּפ סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ,תמא ןטכער

 ,קירעיורט רעייז ןעוועג זיא רע .ןעמוקעגוצ רימ וצ לרעשיּפ זיא לָאמ ןייא

 ךָאנרעד ןוא ךעלעגיוא עקירעיורט ענייז טימ טקוקעג רימ ףיוא עגר ַא טָאה רע

 : ןָאטעג גָאז ַא

 רשוי ןייק ָאטשינ זיא'ס ?אבַא-לאומש ,ןגָאז ריד לעוו'כ סָאװ ,טסייוו --

 ,ןדע-ןג ןיא

 רע סָאװ ןגעקטנַא טסואוועג טשינ .טניוטשרעד טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 : סָאװ-טָא טלייצרעד רימ ןוא ןָאטעג ץפיז ַא טָאה לרעשיּפ ,רימ סָאד טגָאז

 רעד דיגנ םייח .רעטעפ ַא בָאה ךיא זַא ,אבַא-לאומש ,טסייוו וד --

 -איבנה והילא ןפיוא רעיומ ענעגייא ןַא טָאה רע .םיא ןעמ טפור ךאלמ

 .ךַאד םענעכעלב םעיינ ַא טימ ןוא ןרָאג ַא טימ רעיומ ַא ,רַאװלוב

 רעטעפ ןייד -- ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ,סייוו ךיא --

 ,ךייר זיא רע זַא ,טגָאז ןעמ .עדנערַא ןיא עיצַאניּפָארּפ-ןדע-ןג יד טלַאה

 ,חרוק יו

 ןשיאיוג ןיא -- .ןבעגעגוצ לרעשיּפ טָאה --- ,רחא-רבד רעסיורג ַא ןוא --

 ,"קינזַארּפ, ןצנַאג ַא טכַאמעג רחא-רבד ַאזַא ןופ ןעמ טלָאװ ןדעדןג

 ךיא ,לייצרעד ?לרעשיּפ ,דייר וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןגעקטנַא -

 ,ןסיוו וצ עװַאקעשט ןיב

 רעקיזָאד רעד -- .לרעשיּפ טגָאזעג רימ טָאה --- ,ּפָאק טימ וצ ךיז רעה ---

 טונימ ףלעווצ עדעי טיג סָאװ ,גיצ ַא טָאה ,רחא-רבד רעד ,רעניימ רעטעפ

 ןופ גיצ יד ןעמענסיורַא םיא ייב ןעמ ףרַאד זיא .ךלימ טרָאװק קיצנַאװצ

 .ןריפקעווַא יז ןוא לַאטש
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 סױרַא טשינ יצ ,לייצרעד ,גָאז ! לרעשיּפ ,ןריפ יז ןעמ ףרַאד ןיהואוו --

 ! המשנ יד

 ןנחוי ןיא טניואוו סָאװ ,רעדניבניא םעד ךאלמ לאוי רעטעפ םוצ --

 ַא ךלימ-ןגיצ יד ףרַאד רע .עטָאכוס ףיוא קנַארק זיא רע ,לסעג"רלדנסה

 ,ךאלמ רעד דיגנ םייח רעטעפ רעד יו ,רעקיטיונ ךס

 עקַאט זיא'ס -- ,ןבעגעגוצ םיא ךיא בָאה --- ,לרעשיּפ ,טכערעג טסיב --

 ַא יװ טנוזעג זיא סָאװ ,רעטעפ רעכיר רעד .ןדע-ןג ןיא רשוי ןייק ָאטשינ

 טָאס טיס ףיוא ךלימ יד ףרַאד רע שטָאכ ,ךלימ טיג סָאװ ,גיצ ַא טָאה ,רעב

 ,גייפ ַא טָאה ,עטָאכוס ףיוא קנַארק זיא סָאװ ,רעטעפ רעמערָא רעד ןוא ,תורּפכ

 .ןײרַא ןבעל ןיא ךלימ יד ףרַאד רע שטָאכ ,ךלימ ןייק טשינ

 טכַארטעג עלייוו ַא .ןרעטש םוצ לרעגניפ ןייז טגיילעגוצ טָאה לרעשיּפ

 .(ןרעטש םוצ רעגניפ ַא וצ רע טגייל ,טכַארט לרעשיּפ רבח ןיימ ןעוו ,דימת)

 ?סָאװ טסייוו ,אבַא-לאומש --

 ּזלרעשיּפ ,סָאװ ---

 ךאלמ םעד דיגנ םייח רעטעפ םייב ןענעבנגסױרַא גיצ יד ףרַאד ןעמ --

 ,לאוי רעטעפ םוצ ןריפקעוװוַא יז ןוא

 טכַארטַאב ? ןעוו רעבָא --- ,םיכסמ ןעוועג ךיא ןיב -- ,לרעשיּפ ,טוג --

 .טייצ רעקיצניג ַא ןיא ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ זַא ,ךיז

 ;טכַאלעצ ךיז טָאה לרעשיפ

 רעד ךיז טגייל טייציגָאטימ .אבַא-לאומש ,טוג ןייז ןיוש טעוו'ס --

 טייג ,עטכאלמ יד ,לטנעי עמומ יד .וצ לסיבַא ךאלמ רעד דיגנ םייח רעטעפ

 .לגילפ עיינ רֶאֹּפ ַא ןטסעמנָא עקרעדיינש רעד וצ לָאמטסנעד

 .המשנ יד טצעזעג רבח ןיימ ןופ ךיא בָאה -- ,ונ ,ונ --

 יז ןוא לַאטש םנופ גיצ יד ןעמענסיורַא ךיא לע טייצ רעד ןיא ---

 גנוטכַא ןוא סַאג רעד ףיוא ןייטש טסעוו וד .רעטעפ ןעמערָא םוצ ןריפקעווַא

 ןָא טשינ טמוק עמומ יד יצ ,ןבעג

 סָאד רימ ןלעוװו ,רעגיטש ַא ןעוו .טיירג ןיב ךיא ,לרעשיּפ ,טוג --

 ? ןריפכרודַא

 -- .לגילפ ענייז טימ ןָאטעג ךַאמ ַא לרעשיּפ טָאה -- ? ןעוו ,טסייה סָאװ ---

 .גָאטימ ךָאנ ףכית ,ןגרָאמ רדנ-ילב ,ןגרָאמ

 יוננעג רימ טָאה לרעשיּפ .ןפערט וצ ואוו טדערעגּפָא ךיז ןבָאה רימ

 .טלודעצ יוװ ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב גָאט ןצנַאג םעד .טרָא סָאד ןלָאמעגסיוא
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 עדעי טיג סָאװ ,גיצ יד םולח ןיא טרעטנָאלּפעג רימ ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג יד

 ,ךלימ טרָאװק קיצנַאװצ טונימ ףלעווצ

 ,טסעומשעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,טייצ רעד וצ טקנוּפ ,גָאט ןרעדנַא םעד

 ןבָאה רימ .טרָא ןטמיטשַאב ןפיוא רבה ןיימ טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה

 סלרעשיּפ טניואוו'ס ואוו ,רַאװלוב-איבנה והילא םוצ טזָאלעגקעװַא ףכית ךיז

 .רעטעפ רעכייר

 עמַאס יד טניואוו טרָאד .רענייש ַא רעייז זיא רַאװלוב-איבנה והילא רעד

 רערוגעדַאס םוצ טרעהעג רעיומ רעטסנעש רעד .ןדע-ןג םנופ ענעטעמס

 טריפ יױזַא ןוא טיירב רעייז טריפעג ךיז רע טָאה דרע רעד ףיוא .קידצ

 םענעגייא םעד ףיוא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס ,ןדע-ןג ןיא ךיוא ךיז רע

 סעטכאלמ ערעכייר יד ואוו ,ןָאלַאס ַא טנפעעג הנוזה בחר ךיז טָאה רַאװלוב

 יז .ןדע"ג ןיא םורפ רעייז ןרָאװעג יז זיא ,בגַא .לגענ יד ךיז ןריקינַאמ

 ךייש סָאװ .קינייװנסיוא ףיוא טעמכ ייז ןעק ןוא םירפס-רסומ ךס ַא טנעייל

 ,הסנרּפ זיא הסנרּפ רעבָא ,ןופרעד טשינ יז טלַאה ,לגענ יד ןריקינַאמ םעד

 ,הגנוז ַא ןעוועג לָאמַא זיא יז זַא ,ןסעגרַאפ טעמכ ןיוש ןעמ טָאה ןדעדןג ןיא

 םעד דיגנ םייח ןבענ טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ טימ ךיא

 טעװ סָאד .ןײגסױרַא לָאז עמומ יד ןטרַאװ ןעמונעג ןבָאה רימ .זיוה סכאלמ

 .למירד ַא טּפַאכ רעטעפ רעד זַא ,ןמיס רעטסעב רעד ןייז

 יד לטנעי ,עטכאלמ יד .העש עבלַאה ַא ךרע ןַא טרַאװעג ןבָאה רימ

 זיב טקוקעגכָאנ ריא ןבָאה רימ .הריד ריא ןופ ןגױלפעגסױרַא זיא ,תידיגנ

 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא יז

 לרעשיּפ רבח ןיימ טָאה -- ,ןרעו טרעטשרַאפ רָאנ ריא לָאז'ס זַא --

 ףיוא ןגעמרַאפ ַא טלצנערטעצ ןוא טמענ יז -- .ענייז עמומ יד ןטלָאשעג

 םעד לאוי רעטעפ םעד עשטוויר עמומ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא סעדָאמ

 עטלַא עריא ןעוועצינוצרעביא ןעניגרַאפ טשינ וליפַא ךיז ןָאק סרעדניבנייא

 זיא יז זַא ,טניימ יז טעז'ס רע זַא ,ןבירעגּפָא ױזַא ןיוש ןענעז סָאװ ,לגילפ

 .הבדנ ַא ןעקנעש ריא ליוװ ןוא עקרעלטעבכ ַא

 טניפעג'ס ואוו ,ףיוה ןיא ןיײגנײרַא טלָאװעג ןיוש טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 רעטלַא ןַא ןעגנַאגעגייברַאפ זיא עגר רעד ןיא טקנוּפ רעבָא ,לַאטש רעד ךיז

 רבח ןיימ טלעטשענּפָא טָאה רע .טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןבָארג ַא טימ דיא

 :טגערפעג םיא ןוא

 ?וטסייג ואוו ,לכאלמ ---
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 והילא ןעוועג זיא'ס .טנעקרעד ףכית ןטלַא םעד טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןזָאלּפָארַא ךיז רע טגעלפ ןטייצ עקילָאמַא .איבנה
 ףיוא ןבָאה לָאז לזממילש ַא זַא ,סנ ַא ןזײװַאב ,ןַאמערָא ןַא ןפלעה .דרע רעד

 דרע רעד ףיוא טײלעמערָא יד .ןעוװעג שאיימ ךיז רע טָאה סנטצעל .תבש

 וצ ןיילַא ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .ףליה ןייז ןיא ןביולג וצ טרעהעגפיוא ןבָאה

 ךיז ייז ןלָאז -- ,איבנה והילא לוטיב טימ טגָאז --- ,ייז ןלָאז -- .ןפלעה

 ,ןטסילעציצ . .... יד ...ןטרָאד ייז ןסייה יו ,ןפלעה ןיילַא

 רעד ףיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז טרעהעגפיוא טָאה איבנה והילא טניז ןופ

 גָאט ןצנַאג םעד טריצַאּפש .ןדע-ןג ןיא סַאּפ ןוא טסוּפ םורַא רע טייג ,דרע

 רע טעװ ,ןטליגּפָא םיא טלָאז ריא .,ןעמָאנ ןייז טגָארט סָאװ ,רַאװלוב ןפיוא

 ,סַאג רעדנַא ןַא ףיוא ןריצַאּפש ןייג טשינ

 !וטסייג ואוו ,לכאלמ --

 ַא ןינע רעצנַאג רעד זיא טציא זַא ,טניימעג .ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא

 סָאװ ,איבנה והילא ןטלַא םעד ןענירד עקצימ ןיא רָאג ריד ַאנ .רענעלַאפרַאפ

 ,זָאנ יד ןקעטשוצניירַא ביל לַארעביא טָאה

 סנטלַא םעד ןעק רע ,ןריולרַאפ טשינ רעבָא ךיז טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 ,םיסינ ענייז ןופ םיא טלייצרעד ןעמ זַא ,ביל טָאה רעטלַא רעד .טײקכַאװש

 טָאה'ס ןעוו ןוא טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,לָאמַא ,ןָאטעגּפָא לָאמַא טָאה רע סָאװ

 .טשינ ליוו רע רָאנ ,םיסינ ןזייװַאב ךיוא רע ןָאק טנייה .טסולגעג םיא ךיז

 ,ןטסילעציצ יד . . .טרָאד ייז ןסייה יו . .. יד ,ןפלעה ןיילַא ךיז ייז ןלָאז --

 לרעשיּפ ,ןגיּפשעגסיױא רע טָאה ,"ןטסילעציצ; טרָאװ סָאד קידנגָאזסױרַא

 עכלעזַא טלייצרעד םיא טָאה רע .טכערעג זיא רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה

 ,טניימעג ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה רעטלַא רעד זַא ,איבנה והילא ןגעוו תוישעמ

 ,תמא זיא ,םיא טלייצרעד לרעשיּפ סָאװ ,ץלַא זַא

 .ןײגקעװַא לָאז רעטלַא רעד ,טרַאװרעד ךיז רימ ןבָאה תורצ טימ םיוק

 ךיז רע טָאה ױזַא ,ןרעטש םנופ סייווש םעד טשיװעגּפָא ךיז טָאה לרעשיּפ

 ,טעװערָאהעגנָא

 ביג ןוא עז -- ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ,אבַא-לאומש ,טציא --

 רעגניפ ייווצ ןירַא גייל ,ָאי ,הלילח ,ביוא .ןָא טשינ טמוק רענייק יצ ,גנוטכַא

 ,ףייפ ַא ביג ןוא ליומ ןיא

 -ענש סָאװ סע ךַאמ עז רָאנ -- ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ,טוג --

 ,לרעשיּפ ,רעל
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 ןַא טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה עגר עדעי .טמָאזעג ךיז טָאה רבח ןיימ

 ךיז ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ּפָאק םעד טיירדעג בָאה ךיא ,טייקיבייא

 טצעזעג רימ טָאה ץרַאה סָאד .ןָא טשינ ,הלילח ,טמוק ןעמ יצ ,טקוקעגנייא

 .עגושמ יו

 סריפעג רע טָאה קירטש ַא ףיוא .ןעמוקעגסױרַא זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 יגיצ סרעטעפ םעד

 ץרַאה סָאד !לאוי רעטעפ םוצ ןעילפ רימָאל ,לענש ,לרעשיּפ ,לענש ---

 .ןעשעג סעּפע טעוו'ס זַא ,רימ טגָאז

 גיצ ַא .סופוצ ןייג ןזומ רימ --- ,לרעשיּפ טגָאזעג רימ טָאה --- ,הטוש ---

 .לגילפ ןייק טשינ טָאה

 יו ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא טירט עכעלטע טכַאמעג םיוק ןבָאה רימ

 .קירוצ שינעלייא ןיא טילפ ,תידיגנ יד לטנעי עטכאלמ יד ,עמומ סלרעשיּפ

 זנוא טָאה עמומ יד .םייה רעד ןיא ןסעגרַאפ סעּפע ,סיוא טזייוו ,טָאה יז

 ןעמונעג ןבָאה רבח ןיימ ןוא ךיא .טלַאװעג ַא ןכַאמ ןעמונעג ןוא ןעזרעד

 "עמ; ריא .ןטפול רעד ןיא טלבמָאבעג ךיז טָאה גיצ יד .ןפיולטנַא ,ןעילפ

 .רַאװלוב ןצנַאג ןרעביא ןעגנולקעג קידארומ טָאה

 ןוא טעּפָאסעג ןבָאה רימ .קירטש םעד טזָאלעגּפָא טשינ טָאה לרעשיּפ

 םענירג ַא ןיא ךאלמ ַא ,טנַאיצילָאּפ רעד היעמש .ןגיולפעג רעטייוו ןענעז

 יד ,עלעקעטש ןטימ טריגיריד ןוא גָאר ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רידנומ

 .ןפייפ ןעמונעג טָאה -- ןסיוטשפיונוצ טשינ ,הלילח ,ךיז ןלָאז םיכאלמ

 טָאה טנַאיצילָאּפ רעד היעמש .געיעג עתמא סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 עטכאלמ ַא ,לטנעי עמומ יד .טגָאיעגכָאנ זנוא טָאה ןוא ןפייפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ףיוא ןגירשעג ןוא זנַאג ַא יװ טכיײרּפעג ,קידנעילפ ,טָאה ,עטביײלַאב-רעווש ַא

 :לוק ַא

 ץעג ,רימ זיא דניו ,רימ זיא ייוו !גיצ יד ּפָא רימ ץעג ,םינלזג ---

 !גיצ ןיימ ּפָא רימ

 גיצ יד .ןפורעג ךיא בָאה -- !קירטש םעד טסעפ טלַאה ,לרעשיּפ ---

 .ןרעיױא יד טביוטרַאפ טָאה "עמ, ריא .ןטפול רעד ןיא טלּפַאצעג טָאה

 טעּפָאסעג טָאה -- ,ןטלַאהרַאפ ליפוצ זנוא טָאה והילא רעטלַא רעד --

 .קירטש םעד טּפַאכעגנָא רעטסעפ ןוא רבח ןיימ

 ךיא בָאה -- ,סיוא רע טסקַאװ טרָאד ,טשינ ךיז טכיר ןעמ ואוו ---

 .ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ ןוא ,רבח ןיימ טרעפטנעעג קירוצ
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 טעכָאפעג ןבָאה לענש ױזַא ,םעטָא םעד ןּפַאכ טנָאקעג םיוק בָאה ךיא

 טשינ ךָאנ ערעזנוא לגילפ יד ןוא גנוי ןעוועג ןענעז רימ .לגילפ ערעזנוא

 רימ ןבָאה טָא .ןגָאז:גיז ענעדישרַאפ טכַאמעג ןבָאה רימ .עטצונעגּפָא ןייק

 ןבָאה טָא ןוא ,ןריולרַאפ זנוא ןבָאה רעגלָאפרַאפ ערעזנוא זַא ,טניימעג ןיוש

 ,זנוא רעטניה ןעכָאפ טרעהעג רעדיוו ייז רימ

 טָאה ךלימ יד .סרעטייא יד טנפעעג קערש רַאפ ךיז ןבָאה גיצ רעד ייב

 ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלמיכאלמ עניילק .רעדינ רעד ןיא ןענירּפָארַא ןעמונעג

 ןוא ךעלכעליימ ענעפָא טימ ןטנוא ןענַאטשעג ןענעז ,ןעילפ טנָאקעג טשינ

 ןופ טפירטעגּפָארַא טָאה סָאװ ,ךלימ ןּפָארט ןדעי טימ ןעוועג היחמ ךיז

 ,ךיוה רעד

 רימ ןבָאה רעגָאיכָאנ ערעזנוא ןופ רעירפ טונימ קיצנַאװצ עטוג טימ

 רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ .לסעג-רלדנסה ןנחוי סָאד טכיירגרעד

 ,.רעטסנעפ ןיא רעטעפ ןעמערָא ןייז ייב טּפַאלקעגנָא טָאה לרעשיּפ .רעדינ

 ןעמוקעגסיױרַא זיא ,רעדניבניא רעד לאוי ךאלמ רעד ,רענייז רעטעפ רעד

 ,זנוא טימ רעמ רעד זיא'ס סָאװ .טגערפעג ןוא טסוהרַאפ ךיז טָאה רע

 סכאלמ םעד דיגנ םייח רעטעפ םעד ,גיצ יד טכַארבעג ריד ןבָאה רימ --

 ןעמוק ץונוצ רעמ יז טעװ ריד .גיצ

 -נייא רעד ןגירשעצ ךיז טָאה -- ?הבוט יד ןטעבעג ריד טָאה רעוו --

 ,שטעּפ עקיכליה ייווצ ןעלרעשיּפ טגנַאלרעד ןוא רעדניב

 עמומ יד .רעגָאיכָאנ ערעזנוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה עגר רעד ןיא

 : טנייוועג ןוא ןגירשעג טָאה יז .קירָאב ַא יו ,טיור ןעוועג זיא לטנעי

 .גיצ יד ּפָא רימ ץעג ,םינלזג ,גיצ יד --

 טכַאמעג טָאה ,רידנומ םענירג ןיא ךאלמ רעד ,טנַאיצילָאּפ רעד היעמש

 לטנעי עמומ יד .ןעמָאנ סלרעשיּפ ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבירשרַאפ ,לָאקָאטָארּפ ַא

 טעװ יז זַא ןעוװעג חיטבמ זנוא ןוא קירטש ןפיוא גיצ יד ןטלַאהעג טָאה

 ,ךאלמ-ארמג םעד ,ךערַאּפ ריאמ וצ עלעקנעב עתמא סָאד ןלעטשוצ זנוא

 -מיײהַא טזָאלעג ךיז ןוא קירטש םעד ןָאטעג יצ ַא טָאה לטנעי עמומ יד

 קירעיורט טקוקעגנָא ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ טימ ךיא .גיצ רעד טימ ןייג

 ,טמעשרַאּפ ןוא

 ,טשינ ךיא סייוו ,טכַארטעג טָאה לרעשיּפ סָאװ .ןעגנַאגעגמײהַא ןענעז רימ

 .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק קרַאטש ןעוועג זיא רימ רָאנ
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 טשינ טשינרָאג םיא בָאה ךיא .ןגיוושעג גנַאל טייצ ַא טָאה לרעשיּפ

 ?רעגייטש ַא סָאװ ןוא רעגייטש ַא סָאװ וצ ,ןגערפ טלָאװעג

 טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא רבח ןיימ טָאה לָאמַאטימ

 : טגָאזעג ןוא ךעלעגייא עצרַאװש ,עגולק ענייז טימ

 ? אבַא-לאומש ,ןגָאז ריד ל'כיא סָאװ טסייוו ---

 ןיב סָאװ -- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ---

 !איבנ ַא סעּפע ךיא

 יד ןמזילכ זַא -- ,טגָאזעג לרעשיּפ טָאה --- ,טכַארטרעד ךיז בָאה'כ --

 טשינ טעװ ,טשינ ןליוו סרעטעפ עמערָא יד ןוא טשינ ןזָאל סרעטעפ עכייר

 .ןדע-ןג ןיא רשוי ןייק ןייז

 ךיא .ןײרַא רדח ןיא ןעמוקעג טשינ לרעשיּפ זיא גָאט ןרעדנַא םעד

 ארומ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ןעמוקעג טשינ זיא רע זַא ,טכַארטעג בָאה

 רעטעּפש .ןסיימש טשינ םיא לָאז ,ךערַאּפ ריאמ ,ךאלמ-ארמג רעד זַא ,טַאהעג

 ןיא טלעפעגסיוא רע טָאה דחּפ רַאפ טשינ זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ךיא ןיב

 רע -- דחּפילעב ןייק טשינ זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה לרעשיּפ -- רדח

 קינטוטַאל םעד ,ןטַאט ןייז ןפלָאהעג טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ןעמוקעג טשינ זיא

 -עצינעגרעביא רָאּפ טרעדנוה ןופ סעגירטסַאפ יד ןּפעלשסױרַא ,ןמלז-המלש

 ,לגילפ עטעוו

 וטסמענ סָאװרַאפ --- ,רבח ןיימ וצ טעדנעוועג ךיז ךיא בָאה --- ,לרעשיּפ ---

 ?רימ טימ רשפא ךיד טסמעש ? םייהַא ריד וצ טימ טשינ לָאמנייק ךימ

 י-שירַאנ טסדער וד -- ,ןקָארשרעד לרעשיפ ךיז טָאה -- ,הלילחו-סח ---

 וליפַא ,רימ טימ ןייג ןיוש וטסנָאק ,טסליװ וד ביוא .אבַא-לאומש ,ןטייק

 .עגר יד

 סלרעשיּפ .ןעלרעשיּפ וצ םיהַא .ןעילפ טזָאלעג עדייב ךיז ןבָאה רימ

 טימ ןוא לגרָאג ןיא ּפָאנק ַא טימ ךאלמ ַא ,רעדיינש רעד ןמלז-המלש ,עטַאט

 ןעמ ואוו ,עקנָאל-ןדע-זג רעד ןופ טייוו טשינ טניואוועג טָאה ,ןגיוא ענרעבלעק

 .רבה-רוש םעד טעשַאּפעג טָאה

 טסייװ ,טגעו רע לפיוו .סקָא רעטעפ ,רעסיורג ַא זיא רבהירוש רעד

 "רעווש ןייז ןטלַאהסיוא לָאז סָאװ ,ןדע-ןג ןיא גָאװ ַאזַא ָאטשינ .רענייק טשינ

 ,קעלפ םעניורב ,ןסיורג ַא רבה-רוש רעד טָאה טייז רעטכער רעד ףיוא .טייק

 ױןדע-ןג ןופ עּפַאמ יד יוװ סיוא טעז סָאװ

 קינטוטַאל םעד ןמלז-המלש ךאלמ םוצ ןעמוקעגניײרַא ןענעז רימ ןעוו
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 ,לגיּפש ןסיורג ןרַאפ ןייטש לאירבג ךאלמ םעד ןפָארטעג רימ ןבָאה ,בוטש ןיא

 טָאה לאירבג ךאלמ רעד סָאװ ,לגילפ יד ןטסָאמעגנָא םיא טָאה ןמלז-המלש

 ןטכיררַאפ וצ ןבעגעג

 ,רעכייר ַא רעייז ,ךאלמ רעטיירב ,רעכיוה ַא זיא לאירבג ךאלמ רעד

 טכַאמעג טשינ ךָאנ ךיז רֶע טָאה ,טבעל רע טניז ןופ .רעגרַאק ַא רעייז רעבָא

 ,עטלַא יד ןעוועצינרעביא ןייא ןיא טלַאה רע רָאנ ,לגילפ עיינ רָאּפ ןייק

 טגָאזעג טָאה -- ,לסיבַא טשטעוװוק טייז רעטכער רעד ןיא ָאד טָא --

 ,ןמלז-המלש ,ָאדדָא-טָא -- .לאירבג ךאלמ רעד

 ןטסָאמעג ,לדיירק ןטימ טנכייצעג טָאה קינטוטַאל רעד ךאלמ ןמלז-המלש

 חיטבמ ןוא ןעגנורּפשעגרעטנוא רֶע זיא לָאמעלַא .לדנעב-רעטעמיטנעצ ןטימ

 : ןעוועג

 טזָאלרַאפ ,טכער ןייז ןיוש טעוו'ס ,לאירבג 'ר ,טכער ןייז ןיוש טעוו'ס ---

 .ןענמלז-המלש ףיוא ךיז

 רע .םענעי ףיוא ןזָאלרַאפ וצ ךיז טנייפ רעבָא טָאה לאירבג ךאלמ רעד

 -המלש ,ןטרָאד טָא ןוא ָאד טָא ןורסח ַא ןענופעג ,ןעלסקַא יד ןביוהעג קר טָאה

 ,רָאג זיב ןסָארדרַאפ סע טָאה ןענמלז

 ךָאנרעד .קינטוטַאל ןעמערָא םעד טעדונעגּפָא ױזַא רע טָאה העש עטוג ַא

 טלעטשעגּפָא לָאמַאכָאנ ךיז רֶע טָאה ריט רעד ייב .,ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא

 ; קינטוטַאל םעד טגָאזעגנָא לָאמַאכָאנ ןוא

 !קנעדעג .חסּפ ףיוא לגילפ יד ןבָאה ףרַאד ךיא ,ןמלז-המלש ,קנעדעג ---

 "עג עטַאט סלרעשיּפ זיא ,ןעגנַאגעגקעװַא לאירבג ךאלמ רעד זיא םיוק

 :ןעגנוזעצ ךיז ןוא טצנַאטעגרעטנוא טָאה רע .,רערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ןרָאװ

 ?ןינהדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעװ סָאװ

 ,ןתיול ןטימ רבהירוש םעד

 ןתיול ןטימ רבה-רוש םעד

 ףינהדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעװו

 טָאה רע .ךאלמ עקמָאיס ןלעזעג רעד ןסעזעג זיא ןישַאמ-יינ רעד ייב

 ,טמורבעג טייהרעמוטש ןוא לגילפ ַא ןופ ןטנַאק יד טּפעטשעגמורַא

 ַא ,רעכיוה ַא .ךאלמ לרעב ןלעזעג רעד ןענַאטשעג זיא שיט:סערּפ םייב

 ַא טימ לָאמעלַא טָאה רע .ךעלעגייא עקידרעייפ ,עניילק טימ ,רערַאד

 ,טסערּפעג רעטייוו ןוא ,סייה גונעג ךָאנ זיא לסערּפ סָאד יצ טװאורּפעג רעגניפ



 1811 ןמפירש עטלמצַאזעג

 לָאמַא ןענעז ,ןלעזעג-רעדיינש ייווצ יד ,ךאלמ לרעב ןוא ךאלמ עקמָאיס

 טניז ןופ רָאנ .המשנ ןייא ןוא ףוג ןייא יו טעמכ ,םירבח עטנעָאנ ןעוועג

 םנופ רעטכָאט רעד ,לזיור עטכאלמ רעד ןיא טבילרַאפ עדייב ךיז ןבָאה ייז

 ןָאטעג ,ךעטש-רעסעמ ףיוא ןרָאװעג ייז ןענעז ,השמ-לארשי ,רעמערק:ןדעזדןג

 ,ןײרַא רעבעל רעד ןיא שממ ,סיעכהל וצ ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא

 טכַאמעג ןדייב ייז ןופ טָאה ,ענייש ַא ןוא עגנוי ַא ,לזיור עטכאלמ יד

 .ןרעדנַא םעד טָא ןוא םענייא ןגיוצעגנָא יז טָאה טָא .רעטכעלעג עטסערג סָאד

 ייוצ יד ןשיוצ געלשעג ַא וצ ןעגנַאגרעד שזַא זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 ןוא ןײרַא ּפָאק ןיא סנזייא-סערּפ יד ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ייז .םירבח עקילָאמַא

 עטרישזַאדנַאב טימ טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ייז ןענעז דנַאנַאכָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא

 .ּפעק

 טָאה רע ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב טואורּפעג וליפַא ןיוש טָאה ךאלמ עקמָאיס

 ,ןסעגרַאפ טנעמָאמ םענעי ןיא טָאה רע .סעקלעש ענייז ףיוא ןעגנָאהעגפיוא ךיז

 רע יו ,םעדכָאנ ןוא .ךאלמ-ןדעדוג ַא רַאפ התימ םוש ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא

 -עגּפָארַא רע טָאה ןןטפול רעד ןיא תעל-תעמ ןצנַאג ַא טלבמָאבעג ךיז טָאה

 לרעב ןלעזעג םעד ,ןדע-ןג םעד ןטלָאשעג ןוא זלַאה םנופ סעקלעש יד ןעמונ

 ,רעמערק-ןדע-ןג םנופ רעטכָאט יד ןטלעש טלָאװעג טָאה רע ....ןוא ךאלמ

 טשינ וצרעד םיא טָאה ץרַאה סָאד רָאנ ,ןקיטייו ענייז עלַא ןופ הביס יד

 ,טזָאלרעד

 ַא .לרעשיּפ רבח ןיימ ןופ םייה יד ןרָאװעג ןלעפעג רעייז זיא רימ

 עצנַאג יד םורַא ןוא םורַא ןעוועג זיא סָאד .ךיק ַא ןוא רעקלַא ןַא טימ בוטש

 ןפָאלשעג ןעמ זיא רעקלַא ןיא ,טעברַאעג ןעמ טָאה בוטש ןייא ןיא .םייה

 ןצנַאג םעד טערָאּפעג ךיז ,הרובד-הנח ,עמַאמ סלרעשיּפ טָאה ךיק ןיא ןוא

 .טניזעגזיוה ןצנַאג ןרַאפ ערעשטעוו ןוא גָאטימ טיירגעגוצ ,גָאט

 יד ןעזעג ןעמ טָאה רעטסנעפ ןכרוד .ןפָא ןעװעג זיא רעטסנעפ סָאד

 םיכאלמ עסעװרָאב יירד .ךיז טעשַאּפ סָאװ ,רבה-רוש םעד ןוא עקנָאל-ןדעדןג

 עדמערפ ןייק ןיא ןכירקרַאפ טשינ לָאז רע ,רבה-רוש םעד טיהעג ןבָאה

 לפייפ ןייז ףיוא טליּפשעג ךוטסַאּפ השעמ טָאה ייז ןופ רענייא .רענטרעג

 ,ןעגנוזעג ןבָאה ייווצ ערעדנַא יד ןוא

 ןצַאל יד ןיא ןעלדָאנ יד טקעטשרַאפ םיכאלמ ייווצ יד ןבָאה טכַאנרַאפ

 סלרעשיּפ .רעטבילעג רעקידתופתושב רעייז ןגעוו ןעמולח קעװַא ןענעז ןוא

 ןענעז לרעשיּפ ןוא ךיא .ןענװַאד לכעלוש ןשירעדיינש ןיא קעװַא זיא עטַאט
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 ןָא טביוה עקנָאל-ןדע-ןג יד יװ ןעזעג ,רעטסנעפ םענעפָא םייב ןענַאטשעג
 רעד .ןעקרישט ןלירג-ןדע-וג ענרעבליז יד טרעהעג ןבָאה רימ .ןעלקנוט וצ

 .טיטעּפַא ןייז טרעדנואווַאב בָאה ךיא .ןזָארג יד טּפוצעג טָאה רבה-רוש
 טליּפשעג טָאה רענייא ,טסייה סָאד ,ןעגנוזעג ןבָאה רעכוטסַאּפ יירד יד

 טרעהעג טשינ טָאה'ס רעװ .ןעגנוזעג ןבָאה ייווצ ערעדנַא יד ןוא לפייפ ןפיוא
 רעד ףיוא סנייש ןייק ןופ טשינ טסייוו ,ןדע-ןג ןיא גנַאזעג-רעכוטסַאּפ סָאד
 ,טלעוו

 רימ .סיז ןוא קידנגָאנ ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא לפייפ סָאד

 ןדע-ןג ןופ עקנָאל רעד ףױא

 ,רָאיַאק ץנַאג ןופ רימ ןעשַאפ

 ,עניילק יד רעכוטסַאּפ יד ,רימ

 ,רבה-רוש ןסיורג םעד טָא

 ,ןדע-ןג ןיא לגױפ ַא טפייפ

 ןח-אלמ ןפייפ ןייז זיא

 ,עקנָאל רעד ףױא לבלעק ַא טגנירּפש

 ןח-אלמ ןעגנירּפשש ןייז זיא

 ,ןזָארג יד ןיא ןעקרישט ןלירג

 ,לירט ,לירט ,לירט ןוא לירט ,לירט ,לירט

 ,רעפיטש רעטלַא רעד ,טניױו רעד ןוא
 .לימ רעד ןופ לגילפ יד טיירד

 ןעזעג ןיוש ןבָאה
 ןהרג-הלעמ סָאד טרעהעג ןוא ,רעכוטסַאּפ יירד יד ןופ ןטעוליס יד רָאנ
 .רבה-רוש םנופ

 ערָאט ַא בָאה ךיא .רעמייב יד ןשיװצ ןופ ןעגנַאגעגפיוא זיא הנבל יד

 .ןגיושעג ןוא טכַארטרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןָאטעג

 ?סָאװ טסייוו ,לרעשיּפ ---

 ? אבַא-לאומש .,סָאװ

 ,ןריצַאּפשרעביא לסיבַא ךיז רימָאל

 ? אבַא-לאומש ,ואוו

 ,ײלָא-תובָא-יירד רעד ןיא ןריצַאּפש לסיבַא ןייג ןלָאז רימ ,ןיימ ךיא

 ,םיכסמ --
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 לרעשיּפ ,ןגיולפעג ןענעז רימ ןוא ןעלגילפ ערעזנוא טײרּפשעצ ןבָאה רימ

 ,טניוו-ןדע-זג םעד טמעטָאעגנײרַא ךיז ןיא ףיט טָאה

 ױזַא טעברַא רע .לרעשיּפ ,ךאלמ רעליואוו ַא רעייז זיא עטַאט ןייד --

 ,ןצבק רעסיורג ַא ןייז וצ סיוא רע טזייוו ןגעווטסעדנופ ןוא רעווש

 ןעמ זַא ,טַאהעג טנייפ טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה לרעשיּפ

 ,טײקמערָא סנטַאט ןייז ןגעוו טדערעג טָאה

 ןענעז ךס ַא .ךעלרָאּפ עגנוי טימ לופ ןעוועג זיא יײלַא-תובָא-יירד יד

 ,טעקשושעג ךיז ןוא קנעב יד ףיוא ןסעזעג ןענעז לייט ַא .ןגיולפעג

 זיא'ס רָאנ .ןענַאטשרַאפ טשינ רימ ןבָאה ,טײדַאב ךיז ןעקשוש סָאד סָאװ

 ןלעװ רימ ןעוו זַא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג ךיז ןבָאה רימ .ןרָאװעג ןלעפעג זנוא

 ןלעו רימ ןוא עטכאלמ ַא ןביולקסיוא זנוא ןופ רעדעי ךיז טעװ ,ןסקַאווסיוא

 .ײלַא-תובָא-יירד רעד ןיא ייז טימ ןעקשוש ךיוא ךיז

 טקוקעגנייא ךיז ןבָאה רימ .ץפיז ןרעווש ,ןפיט ַא טרעהרעד ןבָאה רימ

 ןלעזעג-רעדיינש םעד טנעקרעד דלַאב ןבָאה רימ ןוא ,ױזַא סָאד טצפיז'ס רעוו

 .ײלַא רעד ןיא רעמַאזנייא ןַא טריצַאּפש טָאה סָאװ ,ךאלמ עקמָאיס

 סָאד .ץפיז רעטייווצ ַא טרעהרעד ךיז טָאה ײלַא טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןעניפעג טנָאקעג טשינ ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,ךאלמ לרעב טצפיזעג טָאה

 ,טרָא ןייק

 -- ,ןצפיז ךיוא רימ ןלעװ ,שסיורג ןרעוו ןיא ןסקַאװסיוא ןלעװ רימ זַא --

 ,לרעשיּפ טגָאזעג טָאה

 ךיא בָאה -- ,ןלעזעג-רעדיינש ייווצ יד יו ,רעקרַאטש ךָאנ ןוא --

 .ןבעגעגוצ

 טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ ןוא .טקיטעטשַאב לרעשיּפ טָאה -- ,יאדווַא --

 .ײלַא רעד ןופ טימ עמַאס רעד ןיא

 וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רימ .קירוצ ןוא ןיהַא טריצַאּפש ןבָאה רימ

 ךאלמ ַא .רעמייב יד ןשיווצ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןעשטּפעש םעד

 .טביולגעג טשינ טָאה עטכאלמ ַא ,תועובשהילכ טימ ןריואוושעג ךיז טָאה

 ךיז רע טעװ ,ןביולג טשינ םיא טעװ יז ביוא זַא ,טעשַארטסעג יז טָאה רע

 .דרע רעד ףיוא ןרעדײלשּפָארַא

 ! םייהַא םוק ,לרעשיּפ ,ָאד וטסוט סָאװ --

 טימ ןעגנַאגעג זיא יז .לטע רעטסעװש סלרעשיּפ טנעקרעד ןבָאה רימ
 .ילַא רעד ןיא ןריצַאּפש עטרבח ַא סריא
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 ןיימ טימ ןריצַאּפש לסיבַא ךָאנ ליוו'כ .ןיײגמײהַא טשינ ליוו ךיא --

 ,טרעפטנעעג לרעשיּפ טָאה -- ,אבַא-לאומש רבח

 עדייב ךיז ןבָאה רבח ןיימ טימ ךיא .ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעטסעווש יד

 ,טקוקעגנָא

 ענױזַא טָאה יז -- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ענייש ַא זיא רעטסעווש ןייד --

 ,לגילפ ץזָאר

 -- ,ץלָאטש טרעפטנעעג לרעשיּפ רימ טָאה -- ,הלכ ַא ןיוש זיא יז --

 ,הנותח יד ןייז טעוו תועובש ךָאנ תבש

 ?לרעשיּפ ,הנותח רעד ףיוא ןטעברַאפ ךימ טסעוו ---

 ךיז ןבָאה רימ ןוא ,רבח ןיימ טרעכיזרַאפ רימ טָאה --- ,יאדוװַא ---

 ,ירפרעדניא ןגרָאמ זיב טדיישעצ

 ןעוועג זיא לרעשיּפ .הנותח ַא טמולחעג רימ ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג יד

 הלכ יד .טליּפשעג ןבָאה רמז-ילכ .ןתח רעד ןעוועג ןיב ךיא ,ןתוחמ רעד

 ,םולח ַא רָאנ זיא'ס זַא ,ןעזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .טנייוװעג טָאה

 ,םולח םענייש ןקיזָאד םעד ךָאנ ןָאטעג גנַאב קרַאטש רימ טָאה'ס
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 ןדעךג ןיא רעטסנעפשעג

 עלייו ַא בָאה ךיא .טרעטַאמרַאפ לסיבַא ךימ טָאה ןלייצרעד סָא
 ןּפַאכ יצ ,ןעז טלָאװעג ,רערעהוצ עניימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא .טורעגּפָא

 ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ ןגעוו לייצרעד ךיא תעשב ,למירד ןייק טשינ ייז

 -ַאלקעגנייא דרָאב יד טלַאה רע יו ,בר םעד ןעזעג בָאה ךיא זַא רָאנ ,ןדע-ןג

 ןוא ךיוב ןפיוא טנעה יד טלַאה רע יװ ,ריבג םעד ,רעגניפ ענייז טימ טרעמ

 -- גיוא טוג ַא ּפָא םיא ךערּפש שטָאכ ,ליומ ןפָא ןַא טימ טציז סָאװ ,ןייד םעד

 ןליצרעד רעטייו געמ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 ןגעקטנַא טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה םולח םענדָאמ םענעי ןופ --...

 רבח ןיימ ,ןתח רעד ןעוועג ךיא ןיב ,טסייוו ריא יו ,םולח ןיא .טכַאנ ןטימ

 ,הלכ יד ןעוועג זיא ,לטע ,רעטסעוװש סלרעשיּפ ןוא ,ןתוחמ רעד לרעשיפ

 ןקיזָאד םעד ןעניּפש רעטייוו ,ןרעוװ ןפָאלשטנַא קירוצ טלָאװעג בָאה ךיא

 טייצ לקיטש ַא ןגעלעג ןיב ךיא .טנָאקעג טשינ בָאה'כ רָאנ ,םולח םענייש

 ןטימעג רימ טָאה ףָאלש רעד רָאנ ,רעגעלעג ןיימ ףיוא ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ

 ןופ טייז רענעי ףיוא טעה-טעה:-טעה ןעוועג ןיוש זיא םולח רענייש רעד ןוא

 ,ןלימ-ןדע-ןג יד

 ןיב דמעהטכַאנ ןיא ,רעסעװרָאב ַא ,רעגעלעג ןיימ ןופ ּפָארַא ןיב ךיא

 ,טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ךיא

 -הנבל עקיטכיל ַאזַא .רעבליז-הנבל טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג זיא סַאג יד

 סָאד טנפעעגפיוא בָאה ךיא .טייקנטלעז ַא ןדע"ךג ןיא וליפַא זיא טכַאנ

 םיא ןוא טניװ:טכַאנױטימ ןדלימ םעד ךיז ןיא טמעטָאעגנײרַא ,רעטסנעפ

 רענייש ןייז וצ ןוא לרעשיּפ רבח ןיימ וצ סורג ַא טימ טמעטָאעגסױרַא קירוצ

 ,לגילפ עזָאר יד טימ רעטסעווש

 ייוצ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ןבָאה רַאוטָארט ןקידרעביאנגעקטנַא ןפיוא

 : טשודיחרַאפ ךיז ןוא ןגיּפשעגסיוא ןבָאה ייז .סנטָאש

 ?עקמָאיס ,סע טסיב וד --

 ?לרעב ,סע טסיב וד --

 !עמָאיס ,סַאג רעד ףיוא טכַאניב טעּפש ױזַא וטסוט סָאװ --

 ןאְו
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 ?לרעב ,טסוט סָאװ ,וד ןוא --

 "רעדיינש עטבילרַאפ ייווצ יד ןעוועג ןענעז סָאד ,טנעקרעד ייז בָאה ךיא

 ,קינטוטַאל םעד ןמלז-המלש ,עטַאט סלרעשיּפ ייב ןטעברַא סָאװ ,םיכאלמ

 וצ דָאש ַא ןעוועג רימ זיא'ס .ןרעיוא עדייב טגנערטשעגנָא בָאה ךיא

 .סעומש רעייז ןופ טרָאװ עטסדנימ סָאד ןרילרַאפ

 יד ךיא ךַאמרַאפ םיוק .עמָאיס ,ןרעו ןפָאלשטנַא טשינ ןָאק ךיא --

 .רעטכָאט סרעמערק-ןדע-ןג םעד ,יז ךיא עז ,ןגיוא

 :טצפיזעגּפָא טָאה עמָאיס

 טשינ סע לעוװ ךיא ...ךיא ,לרעב ,ענעגייא סָאד ךיוא זיא רימ טימ ---
 ,ןטלַאהסיוא

 ןעלקניפ ןעלדָאנ יד יו ,ןעזעג בָאה ךיא .ןגיוושעג עלייוו ַא ןבָאה ייז
 ,ןצַאל ערעייז ןיא

 -- ,ךאלמ עקמָאיס ןָאטעג גָאז ַא קירעיורט טָאה -- ,אנקמ ןיב ךיא --
 טקילג'ס זַא ,רע .דרע רעד ףיוא גנוי-רעדיינש ןטסדנימ םעד אנקמ ןיב ךיא
 ןעקנירטרעד ךיז רעדָא ,םס ןעמעננייא שטָאכ רע ןָאק ,עביל ַא ּפָא טשינ םיא
 .ךייט ַא ןיא

 לרעב טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה --- ,הרירב רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה רימ ---
 -טָא טרָאװ ענדוקסַאּפ ַא .קיבײא לזממילש רעזנוא ןגָארט ןזומ רימ -- ,ךאלמ

 ? סָאװ וצ ןוא ?טכַארטעגסיױא סע טָאה רעװ ."קיבייא, טרָאװ סָאד

 "? סָאװ וצ, ןוא *? רע, סנכייצעגַארפ ייוצ יד יו ,ןעזעג בָאה ךיא
 ,ללח"ןדע-זג ןיא ןעגנעה ןביילב ןוא ןּפיל סכאלמ לרעב ןופ ּפָארַא ןרעטַאלּפ
 ,ןייש-הנבל ןסיז טימ לופ זיא סָאװ

 ייווַצ יד .סקניל לרעב ןוא סטכער עקמָאיס ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ייז
 בָאה ,טכענ-ןדע-ןג יד ךרוד םורַא ךיז ןעקנָאלב סָאװ ,םיכאלמ עכעלקילגמוא
 ,טרעױדַאב ףיט ,ףיט .טרעױדַאב ךיא

 ןופ הביס יד ,לרעטכעט סרעמערק-ןדע-ןג םעד זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא

 ןרעביא ןפרָאװעצ ןענעז רָאה עריא .אמתסמ ,טציא טּפָאלש ,ורמוא רעייז
 טשטילגעגּפָארַא ךיז ןבָאה ,טקעדעגוצ ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,לגילפ יד .ןשיק

 סָאד זַא ,טשינ וליפַא טסייוו ןוא םולח ןיא יז טלכיימש רשפא .בייל ריא ןופ

 טקנעב'ס .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק ,ןריױאוושַאב טָאה יז סָאװ ,לזממילש

 .ןברַאטש טשינ ןָאק ןוא טיוט ןכָאנ
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 ךיוא ךיז טָאה -- ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,ןדע-ןג ןיא טכַאנ-הנבל ַא

 .רעטסנעּפשעג עריא

 רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,טנַאעג טשינ וליפַא ךיא בָאה עגר רענעי ןיא

 ןצפיז יד יו ,רעמ ךס ַא ןרעה וצ ןוא ןעז וצ טרעשַאב ןייז רימ טעװ טכַאנ

 ,םיכאלמ-רעדיינש עקידלזממילש ייווצ יד ןופ

 בָאה ךיא .סטלפייווצרַאפ ַא ,ספרַאש ַא .ןייוועג ַא טרעהרעד בָאה ךיא

 -ןועמש ךאלמ םעד ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא

 רע טָאה טנעה יד ייב ,רוכיש-טיוט ,רעגייטש ןייז יו ,ןעוועג זיא רע .רעב

 ,טנעה ענייז ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה ייז .רעדניק ענעריובעג-טשינ ייווצ טריפעג

 ,טנייוועג ןוא ןגירשעג

 ךאלמ רעד טסעכעג ךיז טָאה -- ,םירזממ ,קסיּפ םעד ןטלַאה טעוו ץע --

 ?ןייג יצ ,ןרעו טמוטשרַאפ לָאמַא ןיוש טעוװ ץע -- ,רעב-ןועמש

 ןעוועג םיא ןענעז ןגיוא יד ,טרעביושעצ ןעוועג זיא דרָאב עטיור ןייז

 ןעוװעג רע זיא רוכיש ױזַא ,טרעקעגרעביא

 -טשינ ייווצ יד טנייוועג ןבָאה -- ,ןרעו ןריובעג טשינ ןליוו רימ ---

 ,תונמחר טָאה .דרע רעד ףיוא ּפָארַא טשינ ןליוו רימ -- ,רעדניק ענעריובעג

 ! רעב-ןועמש 'ר

 .עלעגניא ַא סנייא ןוא עלעדיימ ַא ןעועג זיא רעדניק יד ןופ סנייא

 טכַאנ עקיטנייה ןלעטשוצּפָארַא ייז לעפַאב םעד ןעמוקַאב טָאה רעב-ןועמש

 ,גניליווצ ַא ןרעו ןריובעג טפרַאדעג ןבָאה ייז .דרע רעד ףיוא

 ,טמירקעגרעביא ייז רעב-ןועמש טָאה -- ,ןרעוװ ןריובעג טשינ ליוו ךיא --

 ? םירזממ ,ךייא טגערפ רעוו --

 ,טנַאה רעטכער רעד ייב טריפעג טָאה רעב-ןועמש סָאװ ,עלעגניא סָאד

 : ךאלמ ןרוכיש םוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .ןַאלּפ ַא ףיוא ןלַאפעג זיא

 ןשיװּפָא ךיז ליוו'כ .טנַאה יד ּפָא עגר ַא רימ טזָאל ,רעב"ןועמש 'ר --

 ,זָאנ יד

 ןופ טנַאה יד טזָאלעגּפָא טָאה רע .טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רעב-ןועמש

 ןפילטנַא ןעמונעג טָאה ןַאמ-הרבח רעד .רוחב םעד

 רענייש רעקיזָאד רעד ןיא ףיולעג עתמא סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ,עבָארג ענייז טימ טעכָאפעג טָאה רעב" עמש .ןדע-ןג ןיא טכַאנ-הנבל

 טָאה עלעדיימ סָאד .םענעּפָאלטנַא םעד ךָאנ טגָאיעג ךיז ,לגילפ עווָאטַאװ

 .ךיז טימ טּפעלשעגכָאנ יז ןוא לטנעה םייב ןטלָאהעג טסעפ רע
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 טָאה ץרַאה סָאד .ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעזעג גנידצלַא בָאה ךיא

 לָאז רע זַא ,םלוע-ארוב םוצ ןָאטעג:הליפת בָאה ךיא .טרעטַאלפעג רימ

 .דניק עקידנפולטנַא סָאד ןּפַאכ טשינ לָאז רעב-ןועמש ןוא סנ ַא ןזייװַאב

 טָאה רעב-ןועמש .ןפלָאהעג טשינ ,סיוא טזייוו ,רעבָא טָאה הליפת ןיימ

 רעיוא ןַא ייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה רע .ןַאמ-הרבח םעד טקַאּפעג ףוס-לכ-ףוס

 ,ךיז טימ טּפעלשעג םיא ןוא

 ןּפַאכ ןיוש ץע טצװ ,ץענערג רעד וצ ןעמוק ןרימ זַא ,וצ רָאנ ץרַאװ ---

 ,סעטרַאקנעב ,זענ יד ןיא לענש ןתמא םעד

 -ןועמש רעבָא ,קידלוש המשנ יד טָאג ןעוועג ,ךעבענ ,זיא עלעדיימ סָאד

 יצ ,קידלוש ָאי זיא ןעמ יצ ,סנייאצלַא םיא זיא סעכ ןיא זיא רע זַא ,רעב

 ,ןזָאלסיױא סעכ ןייז ןיוש טעװ ןוא זומ רע .טשינ

 ,טנַאה רעד ייב עלעדיימ סָאד טּפעלש רעב-ןועמש יוװ ,ןעזעג בָאה ךיא

 .ץענערג רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ןעילפ ייז .רעיוא ןַא ייב עלעגניא סָאד

 ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא ןענעז ייז זיב ,גנַאל ױזַא טקוקעגכָאנ ייז בָאה ךיא

 "ניק ענעריובעג-טשינ יד ןופ לרוג ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג

 ךיא .טנָאקעג טשינ ןוא דרע רעד רַאפ קערש רעייז ןייטשרַאפ טלָאװעג .רעד

 ,ןייטשרַאפ וצ גנידצלַא סָאד ידכ ,ןיילק וצ ןוא גנוי וצ ןעוועג ךָאנ ןיב

 בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא לרעשיּפ רבח ןיימ ןלייצרעד ךיא לעװ ןגרָאמ

 טעװ רע סָאװ ,עװַאקעשט .טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג

 .ןרעפטנע ףיורעד רימ

 -- ןײלַא ךיא סיי סָאד ,רוכיש ַא ןוא ןלזג ַא זיא רעב-ןועמש זַא --

 ןטכענ ןוא םיא ןגעוו טרעהעגנָא ךס ַא ןיוש ךיז בָאה'כ --- .ןגָאז םיא ךיא לע

 טָא ןגעוו טלייצרעד ןעמ סָאװ ,תמא ץלַא זיא'ס .ןעזעג ןילַא סע ךיא בָאה

 -טשינ יד ןרעטיצ סָאװרַאפ ,ריד טעב ךיא ,לרעשיּפ ,רימ גָאז רָאנ .עשר םעד

 ךיז ייז ןקערש סָאװרַאפ ןוא ןרעוו ןריובעג ןרַאפ ױזַא רעדניק ענעריובעג

 ?דרע רעד רַאפ ױזַא

 ,בָאה ךיא .ןרעּפטנע רימ טעוװ לרעשיּפ סָאװ ,ןפערט טוואורּפעג בָאה ךיא

 רעד זַא ,טניימעג .ןרעטש םוצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ ,רבח ןיימ יו טקנוּפ

 זיא ץלַא .סָאװ ךיא סייוו רָאנ .ןפלעה סעּפע רימ טעװ ןרעטש םייב רעגניפ

 טנָאקעג טשינ בָאה ןיילַא ךיא .רעירפ יוװ טקנוּפ ,שינעטער ַא ןבילבעג רימ רַאפ

 ,דײשַאב ןייק ןבעג

 ןגיױא יד ןביוהעגפיוא בָאה'כ .לגילפ ןופ ןעכָאפ ַא טרעהרעד בָאה ךיא
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 .ךעלרעייפ ךס ַא ,ךס ַא .ךעלרעייפ סנטייוו רעד ןופ ןעשטשילב'ס יו ,ןעזעג ןוא

 טרעוו לגילפ יד ןופ ןעכָאפ סָאד .רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןעמוק ךעלרעייפ יד

 .רעקיטסַאה ןוא רעקיטכעמ ץלַא

 טשינ לָאמטסנעד זיב ךיא בָאה ןעכָאפ ַאזַא .טשודיחעג ךיז בָאה'כ

 טגנערטשעגנָא ןוא טכַארטעג ךיא בָאה -- ?ןייז סָאד ןָאק רעוו .טרעהעג

 .ןגיוא עניימ

 ךאלמ רעד .לגילפ עצרַאװש ,עסיורג טימ ךאלמ ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 ךרוד קידנעָארד ןוא טיור טרעמילפעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא טנזיוט טַאהעג טָאה

 עצרַאװש יד טימ ךאלמ רעד טָאה טנַאה רעד ןיא .טכַאנ-הנבל רעסייוו רעד

 ,דרעווש ַא ןטלַאהעג לגילפ

 ,טילפ רע -- .טכַארטעג ךיא בָאה -- ,תומה-:ךאלמ רעד זיא סָאד --

 רענייק םיא רַאפ טָאה ןדע-ןג ןיא ָאד .דרע רעד ףיוא ּפָארַא טציא ,אמתסמ

 םיוק .םיא רַאפ ןעמ טרעטיצ דרע רעד ףיוא טרָאד רָאנ ,טשינ ארומ ןייק

 ,המיא ןַא םענייא ןדעי טלַאפַאב ,לגילפ יד טימ ןרעטַאלפ ןייז ןעמ טרעהרעד

 ,םירבק ןסייר ןפיול רעבייוו ןוא םיליהת ןגָאז ןײירַא לוש ןיא ןפיול ןדיא

 ףרַאד תומה-ךאלמ רעד ןעמעוװו .טשינרָאג ,ןעמ טגָאז ,ייז טפלעה'ס רעבָא

 ,הליפת םוש ןייק ןוא ןייוועג םוש ןייק טשינ טפלעה'ס .רע טמענ םעד ,ןעמענ

 ןוא רעטנענ ץלַא ןעמוקעג זיא לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ רעד

 וצ :טפול רעד ןיא דרעװש רעסיורג ןייז טימ טעכָאפעג טָאה רע .רעטנענ

 ,תוחילש ןטסנרע ןַא רעייז ,ןטסנרע ןַא ןיא טילפ רע זַא ,ןָאטעג-ןסיוו

 זיא ןרעטש רעד .ןרעטש ַא ןסירעגּפָא ךיז טָאה למיה-ןדע-וג םנופ

 ןטלַאהרַאפ םיא ןוא לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ םעד ןגיולפעגנגעקטנַא

 -עג ןוא ןרעטש רעד טגערפעג טָאה -- ?וטסילפ ואוו ,תומה-ךאלמ ---

 .תונמחר רַאפ יצ ,דחּפ רַאפ יצ ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא .טרעטיצ

 עצרַאװש יד טימ תומה-ךאלמ רעד טרעפטנעעג םיא טָאה --- ,ילפ ךיא --

 ןופ המשנ יד ןעמענ ףרַאד ךיא .דרע רעד ףיוא ּפָארַא ילפ ךיא -- ,לגילפ

 ,הלעמ לש הילמּפ רעד רַאפ ןעגנערבפיורַא יז ןוא לדיימ-הלכ ַא

 בָאה -- ,לדיימ-הלכ ַא ןופ המשנ יד .טרעטַאלפעג רימ טָאה ץרַאה סָאד

 ,לדיימ-הלכ ַא ךיוא ךָאד זיא רעטסעווש סלרעשיּפ ,טכַארטעג ךיא

 ארומ סָאװ טשינ ןבָאה תולכ-ןדע-ןג יד זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא רָאנ

 ,טקיאורַאב ךיז בָאה ךיא ןוא לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ ןרַאפ ןבָאה וצ
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 "ךאלמ םייב ןטעבעג ךיז ןוא טרעטַאלפעג ,טרעטיצעג טָאה ןרעטש רעד

 : תומה

 ןופ וטסליוו סָאװ !לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ ,םוא ךיז רעק --

 יז לָאז .ריא ףיוא תונמחר בָאה !דרע רעד ףיוא לדיימ-הלכ ןעמערָא םעד

 ,תומולח עריא טימ ,עביל ריא טימ ,ןעמולב יד טימ ןעיירפ ךיז

 -ךאלמ רעד טסעכעג ךיז טָאה -- ,רשוייץילמ םעיינ ַא ריד וטסָא'ט --

 ןסייהעג ריד טָאה ןעמ ? תונמחר ןייד ןטעבעג ריד ייב טָאה רעוו -- .תומה

 סמענעי ןיא טשינ ךיז שימ ןוא טייהרעטנוזעג ריד ןייש ָאט ,ןענייש טסלָאז וד

 ,ןטפעשעג

 "וצנייא ןביוהעגנָא טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא טָאה ןרעטש רעד

 :ןגייצרעביא םיא טוװאורּפעג ,ךאלמ ןצרַאװש ןטימ ןהנעט

 טשינ ןוליפַא ןוא רעטסעווש ןיימ טשינ זיא לדיימ-הלכ עשידרע סָאד --

 וצ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עריא ןעזעג לָאמַא רָאנ בָאה ךיא .הבורק ןייק עגיימ

 ,למרומ ַא ןוא ץפיז ַא ןריא טרעהעג לָאמַא רָאנ בָאה ךיא .טקוקעגפיורַא רימ

 .ןטרעשַאב ריא סורג ַא ןבעגרעביא לָאז ךיא ןטעבעג ךימ טָאה יז

 רעד גנערטש טגָאזעג טָאה -- ?סָאד רימ וטסלייצרעד סָאװ ןגעקטנַא --

 ןענַאטשעג טשינ רימ וטסלָאװ רשפא -- .לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ

 טלָאװ ךיא ןעו ,טַאהעג ךיא טלָאװ םינּפ ןייש ַא .ךיד טעב ךיא ,געוו ןיא

 ,וד יו ,לַאטנעמיטנעס ױזַא ןעוועג

 ןצנַאגניא ןוא ןרערט טימ ןטעבעג ךיז ,טעּפילכעג שממ טָאה ןרעטש רעד

 ,טרעטיצעג

 רָאי ןצניינ ?ןבעל עגנוי סָאד טָא ,ךאלמ ,דָאש ַא טשינ ריד זיא יצ --

 ,רָאי ןצניינ --- ךיז טכַארטַאב .ןצנַאגניא טלַא סָאד זיא

 .לוטיב טימ ךאלמ רעד טגָאזעג טָאה --- ,טעָאּפ רעצנַאג ַא רָאג טזיב --

 טלָאוװס ?הריש ןעגנוזעג ןוא דובכה-אסכ םוצ ןגיולפעג וטסלָאװ רשפא --

 ןיא ןרעטש רימ טרָאּפשרַאפ טסלָאװ וד ןוא ריד רַאפ רעכיילג ךס ַא ןעוועג

 ,טעברַא ןיימ

 -- .ןרעטש רעד טגָאזעג קירעיורט טָאה -- ,ןלזג ַא ןוא עשר ַא טזיב --

 רעבָא ,טעבעג םוש ןייק טשינ טמענ ךיד .ןייטש ַא ןופ ץרַאה ַא טסָאה וד

 ...ריד גָאז ךיא סָאװ ,קנעדעג

 ?ןעקנעדעג וצ ךיא בָאה סָאװ ןוא ?ןעקנעדעג ךיא לָאז סָאװ --
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 ןיא טייטש'ס זַא -- ןרעטש רעד טגָאזעג םורפ טָאה -- ,קנעדעג --

 ...אידגידח

 ,תומה-ךאלמ רעד טקזוחעג טָאה -- ? אידג-דח ןיא טייטש סָאװ --

 םלוע לש ונובר רעד ןעמוק טעװ ףוס םוצ זַא ,טייטש אידג-דח ןיא ---

 ...תומה-ךאלמ םעד ןעליוק טעװ ןוא

 ןרעטש רעד ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה תומה-ךאלמ רעד יװ ןעזעג בָאה ךיא

 רעקידריוקרעמ ַא ןעװעג זיא'ס .ףוס םענעגייא ןייז טנָאמרעד םיא טָאה

 ןײלַא ךיז רַאפ טיוט םנופ קערש רעד ,רעטיצ

 טעװ עשז-ןיוש .ןעשעג רעטייוו טעוו'ס סָאװ ,קירעגיינ ןעוועג ןיב ךיא

 -הלכ עשידרע סָאד ןוא ?ןרעקמוא ךיז לגילפ עצרַאװש יד טימ ךאלמ רעד

 ןעיירפ ךיז ?גָאט עלַא יו ןגיוא יד ןענעפע ירפרעדניא ןגרָאמ טעוװ לדיימ

 ?ןטרעשַאב ריא טימ .ןעמולב יד טימ ,ןוז רעד טימ

 עכָאפ ַא טָאה תומה-ךאלמ רעד .תועט ַא טַאהעג ,סיוא טזייוו ,בָאה ךיא

 טײרּפשעצ טָאה רע .ןגיולפעג שזַא ןענעז ןעקנופ .דרעוװש ןייז טימ ןוטעג

 ןעילפ רעטייוו טזָאלעג ךיז ןוא לגילפ עסיורג ,עצרַאװש ענייז

 טגערפעג לוק ןכָארבעג ַא טימ טָאה -- ? רעטייוו עקַאט טסילפ וד --

 .ןרעטש רעד

 רעדייא ןוא ,ךאלמ רעד גנערטש טרעפטנעעג םיא טָאה -- !זומ ךיא --

 .ןרָאװעג םלענ רע זיא ןעוו-סָאװ

 טרעהעג ,ןגיוא עקידלקניפ ענייז ןעזעג ךָאנ ךיא בָאה סנטייוורעדנופ

 ןיא ןלַאפעגּפָארַא ואווץעגרע זיא ןרעטש רעד .לגילפ ענייז ןופ ןשיור סָאד

 .ןלירג-"ןדע-ןג יד ייב טסיירט ַא טכוזעג ,זָארג-ןדעדןג

 -לעז רעד ןיא .ןירַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג רימ ןענעז ןעקנַאדעג ענדָאמ

 סָאװ ,רעדניק ייווצ ןופ ןייועג סָאד טרעהעג ךיא בָאה טכַאנ-הנבל רעקיב

 "זומ ךיא; ןגנערטש ,ןטרַאה םעד ןוא ,ןרעו ןריובעג טלָאװעג טשינ ןבָאה

 ןבעל ַא ןשעלסיוא ןגיולפעג זיא סָאװ ,ןגיוא טנזיוט יד טימ ךאלמ םנופ

 .דרע רעד ףיוא

 שטָאב ןוא .םיובנשרַאק ַא טילבעג טָאה רעטסנעפ ןיימ רעביאנגעקטנַא

 ףיוא ןטָאש ַא ןפרָאװעג רע טָאה ,ןייש-הנבל טימ לופ ןעוועג זיא ןיורק ןייז

 .דרע רעד

 ,עשז-ןיוש ,.טרעטיצ רע יוװ ,ןעזעג ,ןטָאש ןקיזָאד םעד ןעזעג בָאה ךיא
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 רַאפ ָאט ?ןרעטיצ ןטָאש ַא וליפַא זומ -- ,טגערפעג ןײלַא ךיז ךיא בָאה --

 ?ןײלַא ךיז רַאפ רָאג רשפא ? ןעמעוו

 ךיז ךיא בָאה ןדע-ןג ןיא ןעוועג ןיב ךיא טניז ןופ לָאמ עטשרע סָאד

 ,רעטסנעּפשעג ןוא סנטָאש רַאפ ןקָארשעג

 בָאה ךיא .קערש יד ןליטשנייא ,ןקיאורַאב טװאורּפעג ךיז בָאה ךיא

 .ןרעה רעסעב לָאז ךיא ידכ ,ןײלַא ךיז וצ ךיוה טדערעג

 ? ארומ וטסָאה סָאװרַאפ --- ,טרסומעג ןיילַא ךיז ךיא בָאה --- ,הטוש --

 "ןועמש ךאלמ רעד טניימעג סע טָאה ךיד טשינ ? ארומ וטסָאה ןעמעוו רַאפ ןוא

 ךאלמ רעד זיא ךיד טשינ ןוא ןרעוו ןריובעג טריפעג רֶע טָאה ךיד טשינ ,רעב

 ,דרע רעד ןופ ןעלצרָאװסיױא ןגיולפעג ןגיוא טנזיוט יד טימ

 טניו ַא טָאה םיובנשרַאק ןקידרעביאנגעקטנַא םנופ ןיורק םעד ןיא

 טלָאװעג טָאה דרע רעד ףיוא םיוב םנופ ןטָאש רעד .ףָאלש םנופ טדערעג

 ,טנָאקעג טשינ ןוא קע םענעגייא ןייז ןּפַאכנָא

 -ןופ ןוא -- .טרעלקעג ךיא בָאה -- ?רעטסנעפ םנופ ןײגקעװַא רשפא

 סָאד .טרָא םנופ טרירעג טשינ ךיז ,ןענַאטשעג רעטייוו ךיא ןיב ןגעווטסעד

 ,רעטסנעּפשעג ךָאנ טגָאמרַאפ ןדעד-ןג ןיא טכַאנ יד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרַאה

 ,סנטייצַאב ןקעלּפטנַא ךָאנ ךיז ןלעוו ייז

 רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה קירעיורט ןוא ליטש ,ןעגניז טרעהעג בָאה ךיא

 ,טכַאנ-ןדע-זג רעקידהנבל רעד ןיא ןוגינ

 ןוגינ רעד ןענַאװ ןופ ןייגרעד טוואורּפעג ,טרעהעגנייא ךיז בָאה ךיא

 ,טנָאקעג טשינ ןפוא-םושב ןוא ,ךיז טגָארט

 ,טניואוועג בָאה ךיא ואוו ,לסעג םעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ןוגינ רעד

 ,דיל ריא ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,טלַאטשעג יד טקרעמַאב ךיא בָאה טציא טשרע

 ןסַאג דע-ןג עקידהנבל יד רעביא ןוגינ םעד ןגיוצעג

 ןעניז ןופ ּפָארַא זיא סָאװ ,עטכאלמ ַא ,ענעגושמ יד עלערעּפ ןעוועג זיא'ס

 זַא ,טלייצרעד רימ טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ .עביל רעכעלקילגמוא ןַא בילוצ

 .ללצעג רעטלַאהכוב-ןדע-ךג םעד טימ עביל ַא טליּפשעג טָאה ,עלערעּפ ,יז

 טנכער רָאי ןדעי ןופ ףוס םוצ .ןעוט ןדיא סָאװ ,תווצמ יד טביירשרַאפ לצעג

 .לאכימ ךאלמ םעד ןובשח םעד וצ טלעטש ןוא תווצמ עלַא יד ףיונוצ רע

 רענעי .רעטלַאהכוב-ןדע-וג םעד טימ ןעגנַאגעג עלערעּפ זיא רָאי יירד

 ,גנידצלַא זַא ,טניימעג טָאה עלערעּפ ."עביל עגיווצ, ןריואוושעגוצ ריא טָאה

 טשינ טָאה ,המשנ עמורפ ,עטוג יד ,יז .השמ תרות זיא ,טגָאז רע סָאװ
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 ַא ךיז ןליּפש סָאװ ,ןדע-ןג ןיא סענַאטַאלרַאש ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,טסואוועג

 .ןפרַאװאוצקעװַא ךָאנרעד ייז ידכ ,רעצרעה עשלדיימ טימ טייצ לקיטש

 יז סָאװ ,ןשָארג ןדעי .עקטסידָאמ-ןדעדזג ַא ייב טעברַאעג טָאה עלערעּפ

 יז ,ליומ םנופ ןסיב םעד טרָאּפשעג ,טגײלעגקעװַא יז טָאה ,טנידרַאפ טָאה

 "ךג םעד טימ ןבָאה הנותח טעװ יז ןעוו ,גָאט ןכעלקילג ןפיוא טרַאװעג טָאה

 יז סָאװ ,לּפינק סָאד ןעמוק ץונוצ ריא טעוװ לָאמטסנעד .רעטלַאהכוב-ןדע

 .עינַאװערָאה ןרָאי ןופ טרָאּפשעגּפָא טָאה

 רעטבילעג ריא .םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא גנידצלַא ןופ ךיז טָאה ףוס םוצ

 רעטסגניא סלאכימ ךאלמ ןטימ טַאהעג הנותח ןוא ןפרָאװעגקעװַא יז טָאה

 .עשטווַאכ רעטכָאט

 .ןפָאלשעג טשינ ,ןסעגעג טשינ .טכענ יד ךרוד טנייוועג טָאה עלערעּפ

 .ןפלָאהעג טשינ טָאה יז ןטסיירט םוש ןייק

 "עצ טימ ןוא רָאה עטרעביושעצ טימ סױרַא יז זיא גָאט םענייש ַא ןיא

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ,סעדלַאװעג עכלעזַא טכַאמעג טָאה יז .לגילפ עטרעביוש

 -עגוצ יז ןבָאה םיכאלמ ייווצ .ןדניב טזומעג יז טָאה ןעמ זַא ,םענייא ןדעי

 עטלַאק סָאד ןייג גנַאל ױזַא ריא ףיוא טזָאלעג ןוא ןַארק-ןגער םוצ טּפעלש

 .טקיאורַאב ךיז טָאה עלערעּפ זיב ,רעסַאװ

 םענייק טימ טדערעג טשינ ,ליטש ןרָאװעג יז זיא ןָא לָאמטסנעד טניז ןופ

 עצנַאג .ןטימעגסיוא םיא יז טָאה ,ךאלמ ַא ןעזעג רָאנ טָאה יז יו .טרָאװ ןייק

 יז טָאה ,טדערעג ריא וצ ןעמ טָאה .בוטש ןיא ךיז ייב ןציזּפָא יז טגעלפ געט

 ןײרַא ןגױא יד ןיא ךיילג םענייא ןדעי טקוקעג טָאה יז .טרעפטנעעג טשינ

 .ןענַאטשרַאפ טשינ טשינרָאג ןוא

 -- ,לרעשיּפ רבח ןיימ טלייצרעד רימ טָאה -- ,טכענ עקידהנבל ןיא --

 טזָאלרַאפ לָאמטסנעד ,ןיוש ןפָאלש ,עסיורג ןוא עניילק ,םיכאלמ עלַא ןעוו

 .רעדיל-עביל עריא טגניז ןוא ןסַאג יד רעביא םורַא טייג יז ,בוטש יד עלערעּפ

 עקידנענערב טימ עכיוה ַא ,ןייג ןעזעג יז ךיא בָאה טכַאנ-הנבל רענעי ןיא

 ןענעז לגילפ יד .לסקַא יד רעביא ןפרָאװעצ ןעוועג ריא ןענעז רָאה יד .ןגיוא

 .טרעביושעצ ןעוועג ריא ייב

 :ןעגנוזעג ןוא ןרעטש יד וצ ּפָאק םענעסיררַאפ ַא טימ ןעגנַאגעג זיא יז

 ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ןרָאק ןוא ץייו ןשיווצ
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 ,טַאהעג ביל בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןוא

 .ןריואוועגנָא ךיא בָאה

 ןריװאוועגנָא םיא בָאה ךיא

 -- ,ײנ ןוא ָאי ןשיווצ

 ,ךעלעגייפ ריא ,םיא ריא טָאה יצ

 ?ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא

 ,ךעלעגייפ ,םיא טגָאז ָאט ,ָאי ביוא

 ,טרַאװ ןוא ץלַא ךָאנ ץיז'כ זַא

 ,ךעלעגייפ ,םיא טגערפ ָאט ,ָאי בא

 .םרַאנעג ךימ טָאה'ר סָאװרַאפ

 טניוו רעד .ןגיוא עריא ןיא ןרערט ןעזעג בָאה ךיא זַא ןרעווש ןָאק ךיא
 .טרעביושעצ רעמ ךָאנ ייז ,רָאה עטרעביושעצ עריא טימ טליּפשעג ךיז טָאה
 רענעגושמ רעד טָא ןופ קזוח טכַאמ טניוו רעד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רימ
 ,ןסָארדרַאפ קרַאטש ךימ טָאה'ס ןוא עטכאלמ

 עלייוו ַא ךיז טָאה יז .רעטסנעפ ןיימ ןבענ ןעגנַאגעגייברַאפ זיא עלערעּפ
 טנעָאנ זַא ,טליפעג ,תועמשמ ,טָאה יז .ןָאטעג ץפיז ןפיס ַא ןוא טלעטשעגּפָא
 ,קיטייוו ריא טימ טליפ סָאװ ,ץרַאה ַא ןַארַאפ זיא ריא ןבענ

 זַא ןגָאז טלָאװעג ריא בָאה'כ ןדער סעּפע ריא וצ טלָאװעג בָאה ךיא
 זַא ,דרע'רד ןיא רעייט ףיט ,רעטלַאהכוב םעד ,לצעג םעד טָא ןבָאה לָאז יז
 ןופ רערט ןייא ןייק וליפַא טרעו יד טשינ טָאה ןַאטַאלרַאש רעקיזָאד רעד
 ,ןגיוא ענייש עריא

 סייוו גָאט ןקיטנייה םוצ זיב .טגָאזעג טשינ טשינרָאג רעבָא בָאה ךיא
 טגָאזעג ריא טלָאװ ךיא ןעוו ,רשפא .ןגיוושעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ,טשינ ךיא
 ,טסיירטעג יז ךיא טלָאװ ,רעטרעוו עטוג רַאּפ ַא עגר רענעי ןיא

 ןדע-ןג ןיא לייוו ,טגָאזעג טשינ טשינרָאג רַאפרעד ךיא בָאה רשפא ןוא
 ןופ ןדנואוו יד ןלייה ןלָאז סָאװ ,רעטרעוו ענױזַא ןַארַאפ טשינ ךיוא ןענעז
 ,עביל רעכעלקילגמוא ןַא

 טליּפשעג טציא ךיז ןבָאה רָאה עריא טימ .ןעגנַאגעג רעטייוו זיא עלערעּפ
 "חרזמ רעד עקלעמש ןוא טניוו-םורד רעד סערדָאט ,סרעפיטש-ןדעדןג ייווצ
 ,טניוו
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 ךימ טָאה'ס .רעטסנעפ םייב ןייטשנייא רעמ טנָאקעג טשינ בָאה ךיא

 ןעועג ןיב ךיא יוװ ,ױזַא טָא ןוא .עטכאלמ רענעגושמ רעד טָא וצ ןגיוצעג

 ױעגנַאגעגכָאנ ריא ךיא ןיב ,דמעה-טכַאנ ןליוה ןיא ,ןָאטעגנָא

 ,רעבליז-הנבל ןליק ןפיוא ןטָארטעג ךיא בָאה סיפ עסעװרָאב יד טימ

 .ןסַאג"ןדע-ןג יד ןיא רקפה טרעגלַאװעג ךיז טָאה סָאװ

 טשינ וליפַא ךימ טָאה יז .ריא ךָאנ ךיא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא עלערעּפ

 :ןעגנוזעג ןוא טירט ייב טירט ןעגנַאגעג זיא עלערעּפ ,טקרעמַאב

 ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא טנייש הנבל יד;

 ,פָאלש טציא ןעוט ייז םיכאלמ יד

 ,עיירטעג עמַאמ ,טָאה ,ךימ רָאנ ,ךימ רָאנ

 .ןפָארטעג קילגמוא רעסיורג ַא

 טליּפשעג ךיא בָאה ,עביל ַא ,עביל ַא

 ,ןױשרַאּפ ןקיטכיל ַא טימ

 טנעמיד רעטסנעש רעד .ןעוועג זיא רע

 .ןץורק-ןדע-ןג רעד ןיא

 ,טעלגעג ןוא טשוקעג ,טזלַאהעג ךימ טָאה רע

 ,ןקילג ענעדלָאג טגָאזעגוצ רימ ןוא

 "דלָאג ןיימ , ,"ןיורק ןיימ, :ןפורעג ךימ טָאה רע

 .ןקירדוצ ןצרַאה םוצ רימ ןָאטעג ןוא

 ,דיל ןיימ וצ טרעה ,עגנוי סעטכאלמ ,יוא

 ,ןרערט טימ ןוא ןייפ טימ לופ זיא סָאוװ

 ,סַאג רעד ףױא טניה יװ םיכאלמ יד טבילג

 ןרעוװע ךייא עביל ַא ןעט ײז ןעו

 ןצנַאגניא ךימ טָאה ,ןעגנוזעג טָאה עלערעּפ סָאװ ,לדיל עקיזָאד סָאד

 -ךלמה דוד םוצ ךיז טרעטנענרעד עלערעּפ יװ ,ןעזעג בָאה ךיא .ןעמונעצ

 ףעגנַאגעגכָאנ ריא ןיב ךיא .לדלעוו

 רעד עקלעמש ןוא טניוו-םורד רעד סערדָאט ,רעפיטשיןדעדןג ייווצ יד

 לָאמ עלַא סע ןוא דמעה ןיימ טימ ןליּפש ןעמונעג ךיז ןבָאה ,טניוו"חרזמ

 ּפָאק ןרעביא רימ ןביוהראפ
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 טשינ טציא זיא'ס .ורוצ ןזָאל ךימ ןלָאז ייז ,ייז ייב ןטעבעג ךיז בָאה ךיא
 ךיא ןיב ,ןלעװ ןלעװ ייז זַא ,לָאמטרעדנַא ןַא .ךיז ןליּפש וצ ףיוא טייצ יד
 ,טיירג דימת

 רענייא ,ןרעיוא יד ןיא טעקשושעגניירַא רימ ןבָאה רעפיטש ייווצ יד
 ;ןקניל ןיא רעטייווצ רעד ןוא ןטכער ןיא

 יו ,אבַא-לאומש ,ליּפש רעסעב ַא ןיא דמעה ןטימ ךיז ןליּפש סָאד --
 ,תורצ ענױזַא סױרַא טשינ ןעמוק דמעה ןטימ ליּפש םנופ ,עביל ַא ןליּפש סָאד
 ,דמעה ןטימ ליּפש סָאד ןליּפש ךיז רימָאל ןוא זנוא גלָאפ .עביל ַא ןליּפש םנופ יו

 טגָאזעג ייז ,טלדיזעגסיוא טסעפ ייז ,ךיז ןופ ןבירטעגּפָא יז בָאה ךיא
 .ןפיטש וצ ףיוא טגיילעגפיוא ךיא ןיב דימת טשינ זַא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ

 טײרּפשעצ טָאה יז .ןייטש ןבילבעג עלערעּפ זיא לדלעוו ןבענ טנעָאנ
 ; ןײרַא לדלעוו ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא טנעה עריא

 ,לדלעוו םעד ןיא ,ָאד טָא

 טכַאנ-הנבל ַא ןיא

 עביל ןיימ ריד ךיא בָאה

 .טכַארבעג ןברק ַא רַאפ

 ךיז ןוא ןצרַאה ןפיוא טנעה יד טגײלרַאפ ,ןייטש ןבילבעג ךיוא ןיב ךיא
 שידק ַא ןוא הליפת ַא יװ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,דיל םעד וצ טרעהעגוצ
 ; םענייאניא

 ,דלַאװ ןיא םיוב םעד גערפ
 ,דלעפ ןױא טניוו םעד גערפ
 טרעמוארַאפ טסָאה וד סָאװרַאפ

 .טלעוו עקיטכיל ןיימ

 ןגרָאמ זיב טנייה ןופ גערפ .אברדא -- טכַארטעג ךיא בָאה -- אברדא
 ,רעפטנע ןַא ןבעג ריד ייז ןלָאז

 ,םיוב ןפיוא לגיופ םעד גערפ
 ,ךייט ןיא עלעשיפ סָאד גערפ
 ןריולרַאפ ןבָאה ייז יצ
 ,ךיירגיניק ןימ ַאזַא
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 טשינ רעמ ריא ןיב ךיא .לדלעוו-ךלמה-דוד ןיא ןײרַא זיא עלערעּפ

 ןעעגש רעד .טַאהעג ארומ ,טגָאזעג תמא םעד ,בָאה ךיא .ןעגנַאגעגכָאנ

 ןקָארשעג ךימ טָאה דלַאװ טימ טשימעג

 -ךלמהידוד ןיא גנַאגנײרַא םייב טרעווילגרַאפ יװ ןענַאטשעג ןיב ךיא

 גנידצלַא סָאד רימ ךיז סָאה יצ טסואוועג טשינ ןיילַא בָאה ךיא .דלַאװ

 .רָאװ ןעוועג זיא'ס יצ ,טמולחעג

 ףיוא טרעמישעג טָאה יוטנגרָאמ רעד .לגילפ יד סײרּפשעצ בָאה ךיא

 "טָא ןרַאמשָאק עלַא יד ןסעגרַאפ וצ קנַאדעג ןטימ ןגױלפעגמיײהַא ןיב'כ .ייז

 רעד ןיא ןזיװַאב רימ וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדע"ןג םנופ רעטסנעּפשעג עלַא יד

 ,טכַאנ-הנבל

 גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךָאנ ,ןסעגרַאפ טנָאקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא

 "רַאפ ייווצ יד .ןגיוא עניימ רַאפ רעטסנעּפשעג-ןדע-ןג עקיזָאד יד ןעייטש

 ענעריובעג-טשינ ייווצ יד ,טיוט ןכָאנ ןעקנעב סָאװ ,םיכאלמ-רעדיינש עטביל

 -ךאלמ םוצ ןרעטש םנופ הליפת יד ,ןרעו ןריובעג טשינ ןליוו סָאװ ,רעדניק

 "הלכ ןשידרע םנופ ןבעל עקידנרעטיצ סָאד ןסייררעביא טשינ לָאז רֶע ,תומה

 ךג רעטשױטנַא ןַא ןופ ןיזמוא רעקידנעגניז רעד ,רקיע רעד ןוא ,לדיימ

 .י.עביל-ןדע

 ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ?טכַאנ ַאזַא טָא ןסעגרַאפ ןעמ ןָאק יצ ---

 "עגוצ ךיז ןוא בוטש ןיא ןטַאט ןיימ ייב ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רערעהוצ עניימ

 .ןדע"ןג ןגעוו ןעגנולייצרעד עניימ וצ טרעה

 : טלעוו רענעי ןופ יוװ טּפַאכעגפיױא ךיז ,ןָאטעג לסיירט ַא ךיז טָאה בר רעד

 :טגערפעג וטסָאה סָאװ ,ַאה !ץָאקש ,טגערפעג סעּפע טסָאה --

 ,טָאה רע .ךיוב ןפיוא רעגניפ ענייז טימ טלבמיצעג טָאה ריבג רעד

 .טנָאקעג טשינ ןוא *רַאברעדנָאז, שטייד ףיוא ןגָאז טלָאװעג ,אמתסמ

 טָאה ,ליומ ןפָא ןַא טימ ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,ןייד רעד

 ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגילפ ץוט ַא ןעגנולשעגנייא ןוא ליומ סָאד טכַאמעגוצ

 .ןייצ ענייז ןשיװצ טריטרַאװקנייא גנולייצרעד ןיימ ןופ ךשמ

 טלבמָאבעג ריא ךיז טָאה סָאװ ,רערט יד טשיװעגּפָא טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןלַאפּפָארַא טנָאקעג טשינ ןוא גיוא ןטכער ןיא

 טָאה רע סָאװ .שיט ןפיוא רעגניפ יד טימ טקױּפעג טָאה עטַאט ןיימ

 .ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה ,טימרעד ןגָאז טלָאװעג

 ןענָאק טשינ טכַאנרעדפיוא םעד ןיא ךיא לעװ רעמ זַא ,טליפעג בָאה ךיא
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 ןילַא ךיז ךיא בָאה ערעשטעוו ןָא ןוא טקידלושטנַא ךיז בָאה ךיא ,ןלייצרעד
 : .לגיוו ןיימ ןיא טגיײלעגניײרַא

 ןענעגעזעג ריבג רעד ןוא ןייד רעד ,בר רעד יװ ,טרעהעג ךָאנ בָאה ךיא
 רעד .הזוזמ יד ןעקשטָאמשט ייז יוװ ,טרעהעג בָאה ךיא ,ןטַאט ןיימ טימ ךיז
 ; ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ןָאטעג גָאז ַא טָאה בר

 ? לווייפ ,ןלייצרעד רעטייוו רע טעװ םעשישטרעמ ןגרָאמ זַא ,סע טסייה --
 ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןיב ךיא



 טז

 רעטיג סכלמה דוד ןיא

 ריבג רעד ןוא ןייד רעד ,בר רעד ןעוו ,טכַאנרעדפיוא ןרעדנַא םע

 רעטייוו לָאז ךיא טרַאװעג ןוא שיט םייב ןסעזעג ןענעז ץיוורוה לכימ 'ר

 טשינ ןוא סַאלב ןעוועג ןענעז ייז .טכַארטַאב עלייוו ַא יז ךיא בָאה ,ןלייצרעד

 -- טכַאדעגסיא רימ ךיז טָאה ױזַא -- בר םנופ דרָאב יד ,ןפָאלשעגסיוא

 טָאה ןדע-ןג ןיא השעמ-רעטסנעּפשעג יד ,ןרָאװעג רעסייוו רָאה ַא טימ זיא

 ,טרעדורעצ קרַאטש ,סיוא טזייוו ,םיא

 !ןיוש לייצרעד ,ונ -- ,עטַאט ןיימ ןָאטעג עשטרָאװ ַא טָאה --- ,ונ --

 .םלוג ַא יו טסציז וד ןוא ןלייצרעד טסלָאז וד טרַאװ ןעמ זַא ,ךָאד טסעז

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עמַאמ ןיימ ךיז טָאה ,"םלוג; טרָאװ סָאד טרעהרעד

 יו ןטַאט םעד ןגָאזנײרַא ןוא ןלעטשנייא רימ רַאפ טלָאװעג ,ריט רעד ייב

 קוק ַא בָאה ךיא .טזָאלעג טשינ ךיא בָאה לָאמ סָאד רָאנ ,ןייז וצ רעהעג'ס

 רעד .טרָא ריא ףיוא ןייטש ןבילבעג זיא יז ןוא ןעמַאמ רעד ףיוא ןָאטעג

 ,טקיאורַאב ךיז טָאה ,םערוטש ןרַאפ רעטיצ ַא טּפַאכעג ןיוש טָאה סָאװ ,עטַאט

 : ןלייצרעד ןעמונעג בָאה ךיא ןוא

 -הנבל רעסייוו רענעי ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנואעז עלַא יד ךָאנ --

 -רעד םיוק ךיז בָאה ךיא .ןפָאלש טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיא בָאה ,טכַאנ

 ןגיולפעג ףכית ןיב ךיא ןוא ןדעדזג ןיא ןרעװ קיטכיל טוג ןיוש לָאז'ס ,טרַאװ

 .לרעשיּפ רבח ןיימ וצ

 .ןפָאלשעג ךָאנ זיא לרעשיּפ .לרעטסנעפ ןיא םיא וצ טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא

 ,ןּפַאלק ןיימ טרעהעג טשינ טָאה רע

 ןָאטעג ייו שזַא רימ ןבָאה רעגניפ יד ,טּפַאלקעג רעקרַאטש בָאה ךיא

 .טקעוװעגפיוא םיא ךיא בָאה תורצ טימ םיוק

 ,לענש ,לענש ! םוק ,לרעשיּפ ---

 ךיז ןוא רבח ןיימ טגערפעג טָאה -- ?אבַא-לאומש ,ןעשעג זיא סָאװ ---

 .ןגיוא יד ןבירעגסיוא

 טרעטיצעג ךיא בָאה -- .ןרעוװ ריואוועג ץלַא ןיוש טסעוװ ,סױרַא םוק --

 ןעמונעגנא םיא בָאה ךיא .ןעמוקעגסױרַא זיא רבח ןיימ .ףוג ןצנַאג ןיימ טימ
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 :טגָאזעג ןוא ןגיוא ענעפָאלשרַאפ ענייז ןיא טקוקעגנײרַא םיא ,טנַאה רעד ייב

 !לדלעוו-ךלמה-דוד םוצ ןעילפ רימָאל --

 עלַא יד טלייצרעד םיא ךיא בָאה גע ןפיוא .ןגיולפעג ןענעז רימ

 ,טצפיזעגּפָא טָאה לרעשיּפ .טקעלּפטנַא רימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרַאמשָאק

 ַא טָאה רע .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ןלייצרעד ןיימ

 :טגָאזעג ןוא לגילפ עקיטכיל ענייז טימ ןָאטעג רעטיצ

 וד סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ ןעזעג טשינרָאג טציא זיב ךָאנ בָאה ךיא --

 .טשינ ןעזעג רעבָא ,ךס ַא ךיא בָאה טרעהעג .אבַא-לאומש ,רימ טסלייצרעד

 טסָאה וד .טכענ עזָאלּפָאלש ןיא רָאנ ןעמ טעז ןכַאז עכלעזַא זַא ,סיוא טזייוו

 ,אנקמ קרַאטש ךיד ןיב ךיא .טכַאנ רעזָאלּפָאלש ַא ןופ היכז יד טַאהעג

 ,אבַא-לאומש

 ןעמוקעגסיוא רימ ןענעז דייר ענייז .ןענַאטשרַאפ טשינ םיא בָאה ךיא

 ?ןייז וצ אנקמ ךימ ןעוועג ָאד זיא סָאװ .ענדָאמ

 ןעוועג זיא קילב ןייז .טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .טגָאזעג םיא סע בָאה'כ

 , ,.טייוו ענדָאמ

 ,דלָאגנוז טימ טדנעלברַאפ ןוא טגייוושרַאפ גָאט רעד סָאװ ,סָאד --

 וד ןוא ןכַאז יד ןופ רעיילש םעד ףיוא טביוה יז .טכַאנ יד סיוא טלּפַאלּפ

 ,טכַאנ עקיזָאד יד טָא ןפָאלשרַאפ ןיב ךיא סָאװ ,דָאש ַא .םוהת ןיא ןיירַא טסקוק

 ערעזנוא טמערַאװעג טָאה ןוזנגרָאמ יד .ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ

 ךיז טָאה רע .רעשירפ ןוא רעגנוי ַא ןעוועג זיא טניוװ-ןדע-ןג רעד .,לגילפ

 ,הּפצוח ןייז ףיוא טשודיחעג ןײלַא ךיז ןוא רָאה ערעזנוא טימ טליּפשעג

 טָאה טניו רעד .לדלעוו-ךלמה-דוד םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ

 "רעד ,ןיירַא לדלעוו ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא קנילפ זיא רע .טזָאלעגרעביא זנוא

 .ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ ןבָאה ייז .טסעג ןעמוק'ס זַא ,ןזָאה-ןדע-ןג יד ןלייצ

 ,סנגיובנלייפ ערעייז ןעמונעגטימ טשינ ןבָאה "סרעילפ , ייווצ יד

 ןרַאפ טנעָאנ ,רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רבח ןיימ ןוא ךיא

 ,לדלעוו ןיא גנַאגניײרַא

 עלערעּפ ךיז טָאה --- ,רעגניפ ןטימ ןזיוועג ךיא בָאה -- ,ָאד ָא טָא --

 טַאהעג ארומ בָאה ךיא .ןײרַא לדלעוו ןיא ןעמונרַאפ עטכאלמ ענעגושמ יד

 ןפערט ךָאנ יז רימ ןלעוװ רשפא ,לרעשיּפ ,םוק .ןייגוצכָאנ ריא

 ןופ ןרוּפש יד טכוזעג ,ןירַא לדלעוו ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 .ןענופעג טשינרָאג ןוא רענעגושמ רעד
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 יצג סָאה ןזָארג יד ףיוא .רעמייב יד ףיוא טרעשטיווצעג ןבָאה לגייפ

 .סנּפָארט ענרעבליז עסיורג ,יוט רעד טרעמיש

 עביל עכעלקילגמוא יד סָאװ ,ןרערט יד יוט סנּפָארט יד ןענעז רשפא --

 .רבח ןיימ וצ ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה --- ? ןזָארג יד ןיא טנייװעגניײירַא טָאה

 "קעװַא ךיז ןבָאה רימ .טרעטסילפעג לרעשיּפ טָאה --- ? עקַאט ,רשפא ---

 "טָא טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ ,זיור-ןדע-זג רעדליוו ,רעסיורג ַא ייב טלעטשעג

 .םיליהז לטיּפַאק ַא ןעגנוזעגּפָא קיטכרָאפ ןוא םורפ ןבָאה רימ ןוא ,סנּפָארט יד

 ואוו ָאט --- ,ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ,ןבילבעג ןענעז ןרערט יד ---

 ?טירט סעלערעּפ ןופ ןרוּפש יד ןעמוקעגניהַא ןענעז

 ױזַא ןרוּפש יד טרעקעגסיוא שזורטס-ןדעיױג רעד טָאה אמתסמ --

 זַא ןרעװ רעיואוועג טשינ רָאט גָאט רעד .ןדעדוג ןיא ָאד ךיז ןעמ טריפ

 ףועגש טימ ןוא תוטש טימ לופ לָאמטּפָא ןענעז טכעניןדעי-ןג יד

 .ןרעקמוא ךיז רימָאל ,לרעשיּפ ,ןכוז סָאד טסיזמוא ךָאד זיא --

 םוצ לרעגניפ ןייז טגיילעגוצ טָאה רע .טכַארטרַאפ ךיז טָאה לרעשיפ

 .ןרעלקסיוא ָאד רע טעװ סָאװ ,טרַאוװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןרעטש

 :ןָאטעג עקרישט ַא ,ּפָאק סלרעשיּפ רעביא ןגיולפעגייברַאפ זיא לגיופ ַא

 ןסירגַאב ןוא ביל םיא ןבָאה ייז .לרעשיּפ רבח ןיימ ןענעק לגייפ עלַא .יּפ ,יּפ

 ,"לרעשיּפ, ןושל שילגיופ ףיוא טסייה --- יפ ,יּפ/ .םיא טימ ךיז

 גָאז ַא ןסָאלשטנַא טָאה --- ,ןײרַא רדח ןיא ןייג טשינ טנייה ןרימ --

 .רבח ןיימ ןָאטעג

 ךָאד טעװ רע !ךאלמ-ארמג רעד ךערַאּפ ריאמ ,יבר רעד ןוא ונ ---

 .ןעװעטַאק רַאפרעד ןגרָאמ זנוא

 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רבח ןיימ טָאה -- ,דרע רעד ףיוא םיא בָאה'כ --

 .טנַאה רעד

 עשר ןקיזָאד םעד בָאה ךיא -- .ןבעגעגוצ ךיא בָאה -- !םיכסמ ---

 .דרע רעד ףיוא ךיוא

 ןופ ןרעשטיווצ םוצ טרעהעגוצ ךיז ,ןענַאטשעג עלייוו ַא ךָאנ ןענעז רימ

 .ןזָארג יד ןופ חיר םעד ךיז ןיא טמעטָאעגנײרַא ,לגייפ יד

 ! אבַא-לאומש .,םוק ---

 ? לרעשיּפ ,ןיהואוו ---

 .רעטיג סכלמה דוד ןיא ןעילפ ןרימ ---
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 ? ןזָאלנײרַא ןעד זנוא טעװ ןעמ ? רעטיג סכלמה דוד ןיא --
 רע ,רעטיג סכלמה דוד ןיא ךוטסַאּפ ַא זיא רע ,ןטרָאד רבח ַא בָאה ךיא --

 ןעזעג טשינ ןיוש םיא בָאה'כ .רע טסייה ךאלמ עלעבייל .ףָאש יד טעשַאּפ
 ,ךָאװטימ ַא טימ רָאי ַא

 ? לרעשיּפ ,ןענַאד ןופ טייוו זיא'ס --

 ךלמה דוד רעזנוא .אבַא-לאומש ,וצ חרזמ ןייק ןעילפ העש ייווצ ַא --
 רענעדליג רעד טימ םורַא רע טייג גָאט ןצנַאג םעד ! ךייר לָאמנייא ןיוש זיא
 וצ ךיז טקוק ןוא ןטניה ףיוא טגיילרַאפ טנעה יד טייג רע ,ּפָאק ןפיוא ןיורק
 זַא ,ביל קרַאטש טָאה רע ,רעדלעפ ענייז ןעייזרַאפ ,ןטעברַא םיכאלמ יד יו
 רַאפ רע טלַאה רעדיל ענייז ,ךלמה דוד רעד טָא ,"םיליהת; ןייז טגניז ןעמ
 יז ןזומ ,םיא ייב ןטעברַא סָאװ ,םיכאלמ יד ןוא טלעוו רעד ןיא עטסנעש יד
 .טעברַא רעד ייב גָאט ןצנַאג םעד ןעגניז

 יד ןעגניז םיכאלמ יד יװ ,ןרעה ןרימ ןוא ןעילפ ןרימ ,לרעשיּפ ,טוג --
 ,ךלמה דוד ןופ רעדיל

 ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא לגילפ ערעזנוא טײרּפשעצ ןבָאה רימ
 .ןגיוא יד טדנעלבעג זנוא טָאה ןוז יד .וצ חרזמ ןגעק ןגיולפעג ןענעז רימ

 ןגעקטנַא ןעילפ סָאד רעש ןעוועג זנוא זיא העש עבלַאה עטשרע יד
 רַאפ טמַאלפעג ןיוש בָאה ךיא .טניואוועגוצ ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד ,ןוז רעד
 ,ךלמה דוד ןופ רעטיג יד ןעז וצ טייקירעגיינ

 :רעגניפ ןטימ ןזיוועג רימ טָאה רבח ןיימ

 ? טסעז וד ,אבַא-לאומש --

 ףיט ךיז ןעיצ סָאװ ,רעדלעפ ענירג : ןעזעג ןוא טקוקעגּפָארַא בָאה ךיא
 ,רעדלעוו עקידנעילב ,עסיורג טנַאה רעטכער רעד ןיא .ןײרַא טנָאזירָאה ןיא
 סָאװ ,לטרַאג רענרעבליז רעד יװ סיוא טעז סָאװ ,ךייס רענרעבליז ַא ,סקניל
 ,ןריולרַאפ טָאה אבש הכלמ יד

 ;ןגירשעגסיוא בָאה ךיא ןוא ןטלַאהנײא טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 !!ןייש יוװ ,יוא --

 רעסעב ןלָאז רימ ידכ ,רעקירעדינ לסיבַא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ
 רעדמעה יד ,םיכאלמ עטסָארּפ ןענַאטשעג ןענעז רעדלעפ יד ףיוא .ןעז ןענָאק
 סייווש סנּפָארט עסיורג .טייזעג ןוא טרעקַאעג ןבָאה ייז .ןזױה יד רעביא
 :ןעגנוזעג ןבָאה םיכאלמ יד .סנרעטש ערעייז ןופ טפירטעג ןבָאה
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 ,ועטסנעפ ןיא גָאט רעד טגָאט

 ,טױרַא זנוא ןעמ טביירט

 ,לקניוו םערָא רעזנוא ןופ

 יה םערָא רעזנוא

 ,תודע ןַא טזיב ,וקוק ,וקוק

 -- רעווש ָאד ןעוערָאה רימ יװ

 יכעב טָאג וצ קעװַא גָארט

 .רערט עליטש רעזנוא

 ,רעדלעפ יד ןרעקַא רימ

 ,טינעש םעד ןדיינש רימ

 רעדניק יד ןעגנערב ןוא

 .טימ רָאנ רעגנוה םעד

 ,תודע ןַא טזיב ,וקוק ,וקוק

 ,רעווש ָאד ןעווערָאה רימ יװ

 יכעב טָאג וצ קעווַא גָארט

 .רערט עליטש רעזנוא

 טגערפעג ךיא בָאה -- ?קירעיורט ױזַא רעדיל ערעייז ןענעז סָאװרַאפ ---

 ,רבח ןיימ ייב

 ךיז קוק -- .רבח ןיימ ןָאטעג ץפיז ַא טָאה -- ?וטסגערפ ,סָאװרַאפ ---

 זיא'ס רעװ .ןגערפ וצ ןרָאּפשרַאפ טסעוװ וד ןוא ןעניואוו ייז יו יוצ רָאנ

 .דנַאטש רעייז ףיוא ןעמוקרעביא געמ ,אנקמ ייז

 ןוא טקוקעגנייא ךיז בָאה ךיא .רעגניפ ןטימ ןזיוועג רימ טָאה רע

 ייורטש טימ טקעדעג רעכעד יד .םייל ןופ סעטַאכ עקירעדינ ,עניילק ןעזעג

 לָאמניײק .םיכאלמ עמערָא יד ,ייז ןעניואוו סעטַאכ יד ןיא ןטרָאד טָא ---

 .ףוס ןזיב טמולחעג טשינ םולח ןייק לָאמנייק ,טעז רעד וצ ןסעגעגנָא ךיז טשינ

 !לרעשיּפ ,עילָאד ערעטסניפ ַאזַא ,ךעבענ ,ייז ןבָאה סָאװרַאפ ---

 -- .ןייצ יד טימ ןָאטעג ץירק ַא לרעשיּפ טָאה --- ?וטסגערפ ,סָאװרַאפ ---

 ןענעז יז ,ךיז טכוד .ןדע-ןג ןיא רשוי ןייק ָאטשינ זיא'ס לייוו ? סָאװרַאפ

 "נופ ןוא הריש ןעגניז ןוא לגילפ ןבָאה ייז ,ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ ,םיכאלמ

 ! עז ,ָאנ -- ןגעווטסעד
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 טּפַאכעגפיוא בָאה ךיא .רערט ַא ןלַאפעגּפָארַא זיא ןגיוא סלרעשיּפ ןופ

 ,סייה ןעוועג זיא יז ,טנַאה רעד טימ רערט יד

 בָאה -- ?ןדעױג ַא ןדע-ךג רעד ןדעי רַאפ טשינ ,סע טסייה ,זיא ---

 ,טגערפעג ךיא

 .טרעפטנעעג רימ רבח ןיימ טָאה -- ,טשינ לייוורעד .. ,לייוורעד ---

 .ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ ןוא

 ךיא בָאה -- רעטיג סכלמה דוד ןיא ּפָא ךיז טוט גנידצלַא סָאד ןוא

 :ןָאטעג גָאז ַא ךיוה ןוא טכַארטעג

 ? רשוי זיא ואוו --

 : טמירקרַאפ ךיז טָאה לרעשיּפ

 לָאמצנעד טגָאזעג טָאה וניבא םהרבא סָאװ ,טרעהעג ךָאד טסָאה ,הטוש --

 ..."רעשיומש רשוי; :ריצַאּפש ןפיוא תבש

 טיור ןיב ןוא תובָא יד ןופ ךערּפשעג םענעי ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ,השוב רַאפ ןרָאװעג

 ? ךלמה דוד טוט סָאװ -- .טגערפעג ךיא בָאה -- ? ךלמה דוד ןוא ,ונ --

 ןדע-ןג ןיא ךיז טבעל רע .ןרָאװעג טגָאזעג םיכאלמ עלַא ףיוא יאולה --

 ,טסַאּפ ןוא טסוּפ םורַא רע טייג גָאט ןצנַאג םעד .,ךיירקנַארפ ןיא טָאג יו

 ןוא ,גשיבא טימ ךיז טעבויל רע רעדָא ,ףרַאה רעד ףיוא טליּפש רע רעדָא

 עמערָא יד ןופ רעטכעט ענייש יד וצ ךיז רע טעּפעשט ,סאמנ םיא טרעוו'ס זַא

 ,םיכאלמ

 ?קיטש עטלַא ענייז ןסעגרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רע ---

 ,ךעלקיטש ענייז טשרע רע טעװַארּפ ןדע-ךג ןיא .טרעקרַאפ ,ןיינ ---

 ! ךלמה דוד ,שטייטס

 סעטכאלמ  .ךייט-ןדע-ךג םענרעבליז םעד ןגיולפעגייברַאפ ןענעז רימ

 עטכאלמ עגנוי ַא .טערג ןשַאוװעג ןוא גערב םייב עסעװרָאב ןענַאטשעג ןענעז

 : ןעגנוזעג טָאה טנעה עטיור טימ

 ,םיקידצ ,זיא ליואוו

 ,ךייא וצ זיא ליואוו

 טערג סָאד ןשַאוו רימ

 ,ךייט-ןדע-ךןג םייב



 2051 ןטפירש עטלמַאזעג

 ,קיטיױק טכַאמ ריא סָאװ

 ,ןייר רימ ןכַאמ

 ,קיטָאלב טכַאמ ריא סָאוו

 ,ןייש רימ ןכַאמ

 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ערעגניא ןוא ערעטלע ,סעטכאלמ ערעדנַא יד ןוא

 : רָאכ ןיא טרעפטנעעגּפָא ןבָאה ,ךייט גערב םייב ןגיובעג

 ,רעפעשַאב םעד ביל ַא

 ,טלעוו רעד ןופ רַאה םעד

 רשוי ףיוא טָאה סָאװ

 .טמלעטשעג ןטלעוו יד

 ,ףרַאה רעד ףיױא טליפש'ס רעוװו

 ףרַאד'ס רעוו טָא ןוא

 טערג סָאד ןשַאװ

 ,דלעפ סָאד ןסייױוש ןוא

 -גיוז עניילק ןופ ןייוועג סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה סעטַאכ ענעמייל יד ןופ

 ,רעזלעה יד ןסירעג ךיז ןוא ןגיוו יד ןיא ןיילַא ןגעלעג ןענעז ייז ,ךעלמיכאלמ

 ןעגנַאגעג זיא ,ןטסורב עלופ ,עסיורג טימ עטכאלמ ַא ,םא ןדעד-ןג יד עניירב

 יד ןופ רַאה רעד .ךעלמיכאלמ עניילק יד ןגיוזעגנָא ןוא עטַאכ וצ עטַאכ ןופ

 טשינ ןלָאז "סעקיּפמעּפ, יד ידכ ,וצרעד ןעגנודעג יז טָאה ,ךלמה דוד ,רעטיג

 .טעברַא רעד ןופ סעמַאמ יד ןסיײרּפָא

 ןגיוזוצנָא ףיוא ךלימ ליפ ױזַא םַא-ןדע-ןג יד עניירב טמענ ןענַאװ ןופ ---

 .רבח ןיימ טגערפעג ךיא בָאה -- ?ךעלמיכאלמ ליפ ױזַא

 ןיימ ןָאטעג עשטרָאװ ַא טָאה -- ?הטוש ,טשינ וטסייטשרַאפ סָאװ --

 ...רעסַאװ רעטנוא טסיג יז -- .לרעשיּפ רבח

 רעדעס יד וצ ,סטכער ףיוא ןעמונרַאפ ךיז ,ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ

 .לקניוו קידנטָאש ַא טכוזעג ןבָאה רימ .ןטָארב ןעמונעג טָאה ןוז יד .וצ

 -למרימ ןופ ץַאלַאּפ ַא ןענַאטשעג זיא קרַאּפ ןקידנעילב ַא ןופ ןטימ ןיא

 עגנוי ייוצ .טנפעעצ טיירב ןעוועג ןענעז ץַאלַאּפ ןופ רעטסנעפ יד .ןייטש

 ,טנַאװעגטעב סָאד טרעטפולעג ןבָאה רָאה יד ןיא ןרעדעפ טימ סעטכאלמ
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 רבח ןיימ טגָאזעג רימ טָאה -- ,ךלמה דוד ןופ ץַאלַאּפ רעד זיא סָאד --
 ץַאלַאּפ םעד ןיא .םירדח טרעדנוה רעביא טָאה ץַאלַאּפ רעד --- .לרעשיּפ
 ,רעביײװסּפעק ןוא רעבייוו ענייז טימ ךלמ רעד טניואוו

 יאדכ טלָאװ'ס --- .טשודיחעג ךיז ךיא בָאה -- ,ץַאלַאּפ רענייש ַא --
 ,קינייװעניא טרָאד ךיז טוט'ס סָאװ ,קוק ַא ןּפַאכ וצ ןעוועג

 וטסערט םיוק -- .לרעשיּפ ןגירשעגסיוא טָאה --- ! ןטיהּפָא טָאג לָאז --
 ןכַאמ ןוא םיסירס יד ףכית ךיד ןּפַאכ ,ץַאלַאּפ םעד ןופ לעוש יד רעביא
 ,שזַאּפ ַא רַאפ ךיד

 ? לרעשיּפ ,ךַאז עטכעלש ַאזַא ןעד זיא דוד ךלמ םייב שזַאּפ ַא --
 טסייוו ןילַא וד לייוו ,אבַא-לאומש ,ןדער םיאנוש ענייד ןיוש ןלָאז --

 גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהרעטנוא יװ ,טשינ ריד טלעפ רעמ .טסדער וד סָאװ טשינ
 ,סעטַאיּפ יד ןעלציק םיא רעדָא ,ךלמה דוד ןופ ּפעלש םעד

 ,לגילפ עדייב טימ ןָאטעג רעטיצ ַא בָאה ךיא
 -רעניה עסיורג טימ סיפ עטציוושרַאפ רָאּפ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא

 ןוא טעשוד סייווש רעד .סיפ עקיזָאד יד לציק ךיא .רעגניפ יד ףיוא ןגיוא
 ; רימ ףיוא סיוא ךיז טיירש ןוא ךיז טסעכ ךלמ רעד

 ,שזַאּפ ַא ,וטסיב סָאװ !אבַא-לאומש ,לציק רעקרַאטש ,רעקרַאטש --
 ? םלוג רענעמייל ַא יצ

 .ןָאטעג רעטיצ ַא לָאמַאכָאנ בָאה ךיא ...רררב

 טציפשעגפיוא טָאה לרעשיּפ .ףרַאה ַא ןופ ןליּפש סָאד טרעהרעד ןבָאה רימ
 ,ןרעיוא יד

 ? אבַא-לאומש ,טסרעה וד --

 ! לרעשיּפ ,רעה ךיא --

 ,ליטש רעבָא ,ןעילפ רימָאל .ףרַאה רעד ףיוא טליּפש דוד ךלמ רעד --
 .ןרעהרעד טשינ זנוא לָאז רע ,לגילפ-ץיּפש יד ףיוא

 ןקידנטָאש ַא רעטנוא .ףרַאה רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןגיולפעגכָאנ ןענעז רימ
 ַא ןסעזעג זיא םיא ןבענ .טליּפשעג טָאה רע .ךלמה דוד ןסעזעג זיא במָאד
 עלעשרַאק ַא טַאהעג טָאה יז .רָאה עטזיורקעג ,עצרַאװש טימ לדיימ גנוי
 ,קַאב רעקניל רעד ףיוא

 .לרָאּפ םעד ןופ טייוו טשינ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רבה ןיימ ןוא ךיא
 -ַאב ַא ,רעקיסקואוולטימ ַא ןעוועג זיא רע .ךלמ םעד טכַארטַאב בָאה ךיא
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 -מורַא לסיבַא ,סכעלטיור ַא לדרעב סָאד .ןגיוא ענירג ,עפרַאש טימ ,רעטבייל

 ,ןריושעג

 קידנרעטסילפ ךיא בָאה -- ?םיליהחת םעד טכַאמעג סע טָאה רע טָא --

 ,רבח ןיימ ייב טגערפעג

 ךיא ,ליומ םוצ לרעגניפ ןייז טגיילעגוצ רבח ןיימ טָאה -- ...ששש --

 .ןרעה וצ ןוא ןגייווש וצ עטסעב סָאד זיא טציא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה

 יד ,ןייש רעייז טליּפשעג טָאה ךלמה דוד זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא

 םיא ןבענ זיא סָאװ ,לדיימ סָאד זיא ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנַאג

 ,רענעש ןוא רענעש לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ,ןסעזעג

 רעלדָא ןַא יו ןעזעג ךיא בָאה ,ןליּפש סָאד טקידנערַאפ טָאה רע זַא

 דָאס ןופ רעמייב יד ןשיווצ ןופ .ּפָאק סכלמה דוד םורַא לָאמ ןביז טזיירק

 :ןעמיטש רעטנזיוט ןפורעגסיוא ןבָאה

 !םיקו יח לארשי ךלמ דוד --

 סָאד .,ןָאטעג האנה ,סיוא טזייוו ,םיא טָאה'ס .טלכיימשעג טָאה ךלמ רעד

 ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,םיא ןבענ ןסעזעג זיא סָאװ ,לדיימ

 ? טייצ ןייק טשינ ױזַא וטסָאה סָאװ ? תימלוש ,ױזַא ךיז וטסלייא סָאװ ---

 ,טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא יז ןוא טגָאזעג ריא וצ ךלמ רעד טָאה --

 .רענטרעגנייוו יד ןיא ןכוז ןיוש ךימ ןעק המלש .רעווש ,ןייג זומ ךיא --

 וצ ןָא ךימ רע טביוה ,לסיבַא ךיז ךיא םיוזרַאפ םיוק זַא ,ךָאד טסייוו ריא

 -ריש ןצנַאג םעד ןעגנוזעגּפָא לָאמ ןעצ רשפא אמתסמ ןיוש טָאה רע .ןכוז

 ,םירישה

 ןגױצעגּפָארַא יז טָאה רע .ןייג טזָאלעג טשינ רעבָא יז טָאה ךלמה דוד

 ןעמונעגמורַא טסעפ יז ןוא םיוב ןקידנטָאש ןרעטנוא ךיז וצ

 ,עלעצעק ...עלעבייט ...לתימלוש ---

 -עצ ךיז ןבָאה רָאה עריא .סמערָא ענייז ןופ ןסירעג ךיז טָאה תימלוש

 .טילגעג טָאה םינּפ ריא ,טרעביוש

 ,הריבע ןַא זיא'ס -- .סייה טמעטָאעג יז טָאה -- !רעוװש ,ורוצ טזָאל ---

 ,םיליהת רעייא ןגעקטנַא ךיז טקידניזרַאפ ריא

 --- ,טעשטּפעשעג סייה ךלמה דוד טָאה -- ,עלעצעק ,ןלעוװ טסעוו וד זַא --

 ַא ,םיליחת ןרענעש ַא ןביירשנָא ריד בילוצ ךיא לעװ ,ןלעװ טסעוװ וד זַא

 ...ןרענעש ַא ,המלש יװ ,םירישה:ריש ןרענעש



 רעגנַאמ היציא 8

 ,ןטעבעג ךיז טָאה תימלוש .ןטירד ַא ,ןטייווצ ַא ,שוק ַא טרעהעג ןבָאה רימ

 : טנעה ענייז ןופ ןסירעג

 ריואוועג טעװ המלש !רעווש ,ּפָא טזָאל ,ךייא טעב ךיא ,ּפָא טזָאל --

 ,ךשוח ןָאט ךיז טעװ ,ןרעוו

 טעװ הכמ ַא .עלעצעק ,ןרעוו ריואוועג רימ ייב רע טעװ גייפ ַא --

 ...עלעבייט ,ןרעוו ריואוועג רימ ייב רע

 סָאד טייטשרַאפ המלש .רעװש ,ןלייצרעד םיא סע ןלעוװ לגייפ יד --

 ,לגייפ יד ןופ ןושל

 ןלעו -- ,ךלמה דוד טעּפַאסעג טָאה -- ,רעטיג עניימ ןופ לגייפ יד ---

 .רימ טימ ןטלַאה רעטיג עניימ ןופ לגייפ יד .,ןלייצרעד טשינ טשינרָאג םיא

 וצ טסייוו רעו .ןטירד ַא ,ןטייוצ ַא ,שוק ַא טרעהעג רעדיוװ ןבָאה רימ

 סעבש-תב טרעהרעד טשינ טלָאװ ךלמה דוד ןעוו ,ןעגנַאגרעד טלָאװ'ס סָאװ

 : לוק

 ?דוד ,ץעגרע וטסיב ואוו ,דוד --

 ענרַאס ַא יו קנילפ ןוא רָאה יד טכיררַאפ ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה תימלוש

 ,עסייה ַא ,עטמַאלפעצ ַא ,קעװַא יז זיא

 טזָאלעג ךיז ןוא ףרַאה יד ןעמונעג ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ךלמה דוד

 "עגכָאנ םיא ןבָאה רימ .ןייטשלמרימ ןופ ץַאלַאּפ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןייג

 .רעמייב יד ןשיווצ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא רע זיב ,גנַאל ױזַא טקוק

 עקידנטעברַא יד ןופ גנַאזעג ַא זנוא וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה רעדלעפ יד ןופ

 ,םיליהת ןוא סייווש ,ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר טימ טקעמשרַאפ טָאה'ס .םיכאלמ

 ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רבח ןיימ ,רבח ןיימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 .ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה רימ ,רימ

 בָאה -- ,ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,טסואוועג טלָאװ עבש-תב ןעוו --

 ןָאטעג גָאז ַא ךיא

 טלָאװ גשיבַא ןעוו רעבָא ,תורצ יד וצ טניואוועג ןיוש זיא עבש-תב --

 .ןעוועג טלָאװ ָאד סָאװ ,טשינ ןיוש גערפ ,טסואוורעד ךיז

 ? ןגיוושעג ןעד רע טלָאװ ,טסואוועג טלָאװ רע ןעוו ,ךלמה המלש ןוא ,ונ --

 טלָאװ רעסעב .םירישהיריש ןצנַאג םעד ןסירעצ סעכ רַאפ טלָאװ רע --

 ,םירישה:ריש םעד דָאש ַא'ס ,ןרעוו ריואוועג טשינ לָאז רע ןעוועג

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה לרעשיפ

 .ּפעק יד ייב ןסייר ךיז ייז ןלָאז !הגאד סעבָאב ןיימ --
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 ןביוהעגפיוא ךיז ןוא לגילפ יד ןופ ביוטש םעד טשיװעגּפָא ךיז ןבָאה רימ

 ,ברעמ וצ רעטנענ ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןוז יד .ןטפול רעד ןיא

 ןַא זיא'ס .ךוטסַאּפ םעד ,ךאלמ עלעבייל ןכוזפיוא רימ ןלעװ טציא --

 .ךָאװטימ ַא טימ רָאי ַא ןעזעג טינ ןיוש םיא בָאה'כ .רעניימ רבח רעטלַא

 ?לרעשיּפ ,ןעניפעג םיא רימ ןלעוו ואוו ---

 םענירג ןפיוא ןטרָאד טָא ,טסעז ,טרָאד .ואוו ןיוש סייוו ךיא ,םוק --

 ,ףָאש יד רע טעשַאּפ לגרעב

 ןסעזעג זיא ךאלמ עלעבייל .לגרעב םענירג םוצ ןגיולפעג ןענעז רימ

 ךיז ןבָאה םיא םורַא ,לפייפ ַא ףיוא טליּפשעג ןוא לגרעב ןופ ץיּפש ןפיוא

 ,ףָאש יד טעשַאּפעג

 טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא .טליבעצ ךיז טָאה טנוה ַא

 ,לגילפ סרבח ןיימ ןָא טנעה יד טימ

 -- ,רבח ןיימ טקיאורַאב ךימ טָאה --- ,עלערַאנ ,ארומ ןייק טשינ בָאה --

 ,טליב רע ,טנוה רעשידיא ַא'ס ,רע טסייה לטפעש .טנוה סעלעבייל זיא'ס

 ,טשינ טסייב רע רָאנ

 ךיז ןבָאה רימ רעדייא .לגרעב םוצ רעטנענ ןגיולפעגוצ ןענעז רימ

 ,לפייפ ןפיוא ןליּפש סעלעבייל וצ טרעהעגוצ ךיז רימ ןבָאה ,טזָאלעגּפָארַא

 רימ זיא רע .ךוטסַאּפ םעד ,ךאלמ עלעבייל וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא

 עָאלב ,עקיטכיל טימ לכאלמ דנָאלב ַא ןעוועג זיא רע .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז

 ,ןגיוא

 ױזַא טָא -- ,טעשטּפעשעג ךיא בָאה -- ,ךלמה דוד זיא סָאד טָא --

 .ןח אלמ לפייפ ןפיוא טליּפש ןוא ,ןייש ןוא סעװרָאב : ךלמה דוד ןעזסיוא ףרַאד

 :טקוקעגנָא ךימ טָאה לרעשיּפ

 עלעבייל זיא ,לפייפ ןפיוא טליּפש סָאװ רעד .אבַא-לאומש ,טסמולח וד --

 ןעוועג זיא ,ּפָאק ןפיוא ןיורק רעד טימ רענעי טָא ןוא ,ךוטסַאּפ רעד ,ךאלמ

 ,ךלמה דוד

 .ךוטסַאּפ ַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא ךלמה דוד רעבָא --

 טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג רעמ רימ טָאה לרעשיפ

 ןג ןפיוא ךיז ןפיש סָאװ ,ךעלדנקלָאװ ענרעבליז יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא

 ןעמיווש ןוא ןיד ןוא ןרעבליז ןעגנילק ,ןעמַאזוצ ךיז ןסיוטש ייז ,למיה-יןדע

 .געוו רעייז רעטייוו ךיז
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 .זָארג ןיא לפייפ סָאד טגײלעגקעװַא טָאה ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל

 :תוקיתמ רַאפ טרעטיצעג בָאה ךיא ,קיצרַאה ,סיז ןעגנוזעג טָאה רע

 בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ

 ,רעיולפ רעד רענעש טליּפש

 בירעמ ןוא החנמ ןשיוצ

 .רעיױרט רעד רענעש טרעװ

 ןרעוו יז ,סנקלָאװ יד

 ,רעביל ןוא רעטייוו ,טייוו

 טפַאשקנעב ןייד ןביג יז

 ,רעביא ךעלדנרעטש יד

 ,טפַאשקנעב רעד וצ ייוװ זיא

 ,רעױרט ןייק טשינ טגָאמרַאפ סָאװ

 ,רעיורט םעד וצ ייוו ןוא

 .רעיולפ ןייק טשינ טגָאמרַאפ סָאװ

 ךיז טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ .ןרערט ןעמונעג ןגיוא יד ןבָאה רימ ייב

 רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ .לוק ַא ףיוא טנייועצ טשינ רעיש

 ,טשוקעצ ךיז ןבָאה ייז ,רבח ןיימ וצ ןפָאלעגוצ זיא ךאלמ עלעבייל .דרע

 ,"וװַאה ,וװַאה ,וַאה, :תונעט טַאהעג רימ וצ טָאה טנוה רעד לטפעש

 םעד ךאלמ עלעבייל רבח ןייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה לרעשיפ

 ; ךוטסַאּפ

 ,.רע טסייה אבַא-לאומש ,רבח רעיינ ןיימ זיא ,ָא רעד טָא ,עלעבייל --

 ,טַאי רעליואוו ַא זיא רע

 ןליב וצ טרעהעגפיוא טָאה לטפעש .טצעזעגקעוַא עלַא ךיז ןבָאה רימ

 רימ ןבענ טגײלעגקעװַא ךיז טָאה רע .רבח ןרָאװעג ךיוא רימ טימ זיא רע

 .ןגילפ-ןדעדןג טּפַאכעג ןוא

 ןגיושעג עלַא ןבָאה רימ .ןעלקנוט ןעמונעג טָאה רעטיג סכלמה דוד ןיא

 ןקור ,דלעפ לקיטש ַא לָאמ עלַא ןּפַאכרַאפ טנטָאש יד יװ ,טקוקעגוצ ךיז ןוא

 ,ףָאש סעלעבייל ייב ןיוש ייז ןטלַאה טָא .רעטנענ ךיז

 : םיא ןבענ ןסעזעג זיא סָאװ ,ךוטסַאּפ םייב ןטעבעג ךיז טָאה לרעשיפ



 ןטפירש עמלמאזעג
2111 

 ,ןרָאיַארַאפ ןעגנוזעג רימ טסָאה וד סָאװ ,דיל סָאד רימ גניז ,עלעבייל ---

 .ריד ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ,ךיז טָאה טנװָא רעד .רעלעקנוט ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עָאלב סעלעבייל

 :ןעגנוזעג טָאה רע .ןגיוא יד ןיא םיא וצ טעבנגעגניײרַא ,סיוא טזייוו

 ןייא טנַאּפש טנווָא רעד

 דרעפ -ןטָאש ענייז

 טלקנוטרַאפ ,טלקנוט ןוא

 .דרע-ןדע-ןג יד

 -- ליּפש ,לכוטסַאּפ ,ליפש

 ךיל-טנווָא ןייד

 ןרעטש יד קיטכיל טכַאמ

 .דימ לגייפ יד ןוא

 עקנָאל רעד ףיוא ףָאש יד

 ,םיהַא ןעקנעב

 םולח ַא טמערַאוו'ס ןוא

 .םייל ןופ עטַאכ ןייד

 םייל ןופ עטַאכ ןייד

 ,ןיילק ןוא סערָא זיא

 םולח ריא זיא רַאפרעד

 יש ןופ רענעש ךָאנ

 .ןגיוושעג עלַא ןבָאה רימ .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה ךאלמ עלעבייל

 "תאירק טנעיילעג ןבָאה ּפמוז ןטנעָאנ םנופ סעבַאשז יד ןוא זָארג ןיא ןלירג יד

 .עמש

 ןפורעגפיונוצ רע טָאה ףייפ ַא טימ .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ךאלמ עלעבייל

 .ףָאש עדַאטס יד

 -- ,טגָאזעג זנוא וצ רע טָאה -- ,עדַאטס יד ןבײרטמײהַא ףרַאד ןעמ --

 ןלעװ טכַאנ יד .ןעמוקקירוצ ףכית לעוװ ךיא ,רימ ףיוא סיוא טרַאװ ריא

 עװַאקעשט זיא רעטיג סכלמה דוד ןיא טכַאנ ַא .ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ רימ

 יןרעה וצ סָאװ ןוא ןעז וצ סָאװ ָאד זיא'ס .רָאג זיב
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 -כָאנ םיא ןבָאה רימ .םייהַא עדַאטס יד ןביירט ןעמונעג טָאה עלעבייל
 סָאװ ,דלָאג קיטש עקיצנייא סָאד ןעוועג ןענעז רָאה עדנָאלב ענייז .טקוקעג
 .רעטיג סכלמה דוד ןופ לקנוט-טנוװָא םעד ןיא טקיטכילעג טָאה

 טשרע ךיז טָאה ,ףָאש ענייז טימ ןדנואוושרַאפ זיא עלעבייל יװ ,םעדכָאנ

 ,למיה-ןדע-ןג ןפיוא ןרעטש רעטשרע רעד ןזיוװַאב

 ןיא טגיילעגוצ ךיז ןבָאה ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא ,טסייה סָאד ,רימ
 -רַאפ רעד ,רקיע רעד ,ןקָארשעג לסיבַא ךימ טָאה דמערפ יד .זָארג םענירג
 עָאלב סעלעבייל ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא זַא ,רָאנ .דמערפ רעד ןיא טכַאנ

 ,רעכעלמייה ןרָאװעג רימ זיא רָאה ענעדלָאג ענייז ןיא ןוא ןגיוא

 -- ,לרעשיּפ ןָאטעג-גָאז ַא טָאה -- ,ןפָאלש טשינ טכַאנ יד ןלעוװ רימ --
 .רעטיג סכלמה דוד רעביא טכַאנ יד ןריפמורַא זנוא טעװ ךאלמ עלעבייל

 ,לרעשיּפ --- ,טרעטיצעג ךיא בָאה -- ,רעטסנעּפשעג לָאמַא רעטייוו --

 :ןָאטעג לכיימש ַא טָאה רבח ןיימ --- ? סָאװ וצ

 ,?סָאד רַאפ, :םיא ןעמ טרעפטנע *?סָאװ וצ, טגערפ הטוש ַא זַא --

 טרעטיצעג ןבָאה ייז .ןרעטש טימ לופ ןרָאװעג זיא למיה-ןדע-וג רעד

 ,טגיוועג ייז טלָאװ טניוו ַא ךיילג

 טניוו רעד סָאװ ,דיל-גיוו סָאד רעה ךיא זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רימ
 .ןרעטש יד רַאפ טגניז

 ?טסרעה וד ,לרעשיּפ ---

 .ןגיוושעג טָאה רע .ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ןגעלעג זיא לרעשיּפ



 טז

 רעטיג סכלמה דוד ןיא טכַאנ

 יד ןשיװצ ןופ .ןעמוקעגקירוצ זיא ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבי'ש
 רעגניפ ַא טגיילעגוצ טָאה עלעבייל .הנבל יד ןעגנַאגעגפיוא זיא רעמייב

 :ליומ םוצ

 טשינ ,הלילח ,לָאז ןעמ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןייג רימָאל .,,ססּפ ---

 .רעטיג סכלמה דוַד ןיא עדמערפ ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,ןרעוו ריואוועג

 ןעלעבייל ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ןוא זָארג םנופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ

 ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא

 .געוו-טּפיוה םעד ןטימעגסיוא ,ןגעוו עקיטייז טימ רימ ןענעז ןעגנַאגעג

 ,זנוא ןָאק געװ-טּפיוה ןפיוא .ױזַא רעכיילג זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה עלעבייל

 ןענעגעגַאב זנוא ןָאק'ס רעדָא ,בייו-סּפעק ַא סכלמה דוד ןענעגעגַאב ,הלילח

 ןשזַאּפ רַאפ עדייב זנוא רֶע טכַאמ לָאמטסנעד ןוא סירס ַא

 לרעשיּפ .ןָאטעג רעטיצ ַא ךיא בָאה *ןשזַאּפ , טרָאװ סָאד ןענָאמרעד םייב

 : טקיאורַאב ךימ טָאה

 ךיז ןוואורּפ רָאנ סירס ַאזַא לָאז ,אבַא-לאומש ,ארומ ןייק טשינ בָאה --

 .ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא םיא ןלעװ רימ .זנוא וצ ןרירוצ

 : טלכיימשעג טָאה ךאלמ עלעבייל

 ןעװעג רָאנ טלָאוװס ןעוו .לרעשיּפ .רעקרַאטש ןייק טשינ רָאנ ייז --

 ןַארַאפ רעבָא ןענעז ןדע-ןג ןיא .טוג ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ןדע-ןג ןיא סירס ןייא

 ,םיסירס ךס ַא

 .ןבילבעג ןייטש רימ ןענעז ךרָאש ןדעי ייב .ןעגנַאגעג רעטייוו ןענעז רימ

 רימ ןעוו ,ןטונימ ןעוועג .טרעהרעד ןעמ טָאה ,הלילח ,רעמָאט טַאהעג ארומ

 ןופ ךיז טזייװַאב טָא-טָא ןוא ךָאנ זנוא טגָאי ןעמ זַא ,טכַאדעגסיױוא ךיז טָאה

 ךיז טכַאלעצ רע .סירס ַאזַא ןופ טלַאטשעג עטעפ יד ריפַא סעטסוק יד ןשיווצ

 ; לייאמיוב יוו טעפ זיא רעטכעלעג ןייז ,לוק ַא ףיוא

 ץע יצ ןשזַאּפ ןייז ןוש טעװ ץע ,הרבח ,טקַאּפעג קנע בָאה'כ --

 םענעדלָאג ןייא ךָאנ ןעמוקַאב רַאפרעד לעװ ךַאי ןוא טשינ יצ ,ָאי טליוו

 ,דוד-ןגמ
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 .עטסיזמוא ןַא ןעועג זיא קערש יד .ןעשעג טשינרָאג רעבָא זיא'ס

 -ןדע-ג יד .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז רימ .סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא עלעבייל

 ,טיהעג זנוא טָאה הנבל

 סָאד ןוא וקוק-ןדע-ןג ַא ןופ ףור ןטקנעברַאפ םעד טרעהעג ןבָאה רימ

 ,לַאגיטכַאנ-ןדע-ןג ַא ןופ ןלערט עסיז

 עלעבייל טָאה -- ,לַאגיטכַאנ םעד טימ ךרוד ךיז טסעומש וקוק רעד --

 ױזַא יו ,טשינ ייטשרַאפ ךיא .סעומש רעבלעז רעד טנוװָא ןדעי -- .טגָאזעג

 ,סאמנ טשינ ייז טרעוו'ס

 ןסעומש רעגייטש ַא סָאװ ?עלעבייל ,סעומש רעייז טסײטשרַאפ וד ---

 ,טגערפעג לרעשיּפ טָאה -- ?ייז

 רעד -- .טרעפטנעעג ךאלמ עלעבייל בָאה -- ,ךיא יײטשרַאפ יאדווַא --

 לַאגיטכַאנ רעד ןוא ! רעטיג סכלמה דוד ןענעז'ס ןייש יוװ ,קוק ,קוק : טגָאז וקוק

 !ןייש יו ,יוא ,יוא ,יוא !ןיוש לָאמנייא ןיוש : םיא טרעפטנע

 -- ,רבח םעיינ ןיימ טגערפעג ךיא בָאה -- ,עלעבייל ,רָאנ רימ גָאז --

 יז טָאה רע ?ּפָאק ןפיוא ןיורק יד ןָאטעגנָא רדסכ ךלמה דוד טייג סָאװרַאפ

 ןרעטנוא תימלוש טימ טשוקעג ךיז טָאה רע תעשב ,ןָאטעגסיױא טשינ וליפַא

 ,במָאד-ןדעדןג

 טכַאנייב וליפַא רָאנ ,ןיורק יד סיוא טשינ רע טוט גָאטייב רָאנ טשינ --

 ...ארומ טָאה רע .ּפָאק ןפיוא ןיירק רעד טימ רע טפָאלש

 ?עלעבייל ,ארומ רע טָאה ןעמעוו רַאפ --

 ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ךיז ןָאק רענעי .ארומ רע טָאה ךלמה לואש רַאפ --

 ייב טָאה דוד זַא ,תונעט טימ םורַא טייג רע .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק גָאט

 ,גנידצלַא ןרעה ןוא ןעז עדייב ריא טעװ סנקירעביא .ןיורק יד ןעמונעגוצ םיא

 לואש ןרעה טעוװ ריא ,טכַאנייב רעטיג סכלמה דוד ןיא ּפָא ךיז טוט סע סָאװ

 .רעפטנע סכלמה דוד ןוא תונעט סכלמה

 .לייצרעד ,עלעבייל ,גָאז ? ךלמה דוד םיא טרעפטנע רעגייטש ַא סָאװ --

 לָאמנייא ןיוש םיא טיג רע ?ןסיוו וטסליוו ,םיא טרעפטנע רע סָאװ ---

 רע זַא ןלואש רע טסייה תונעט עלַא ףיוא ,ךלמה דוד רעזנוא ,רעפטנע ןַא

 ."ףקות-הנתנו, םוצ ןדָאל םיא לָאז

 ןטָארטעצ טשינ ךיא בָאה רעיש ,רעיש .ןעגנַאגעג רעטייוו ןענעז רימ

 ףיוא ּפעלש ַא ןָאטעג ךימ טָאה ךאלמ עלעבייל סָאװ קילג ַא ,לדרעפ-חישמ ַא
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 ןפָאלטנַא לענש זיא ןוא למוג טשטנעבעג טָאה לדרעפ-חישמ סָאד .קירוצ

 ,דרע לגרעב ַא רעטניה ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ

 ןטגייווצרַאפ-טיירב ןטלַא ןַא רַאפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ךאלמ עלעבייל

 ןבילבעג ךיוא ןענעז ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא טסייה סָאד ,רימ .םיוב-לּפע

 :טעשטּפעשעג טָאה ךאלמ עלעבייל .,ןייטש

 הוח טָאה םיוב םעד ןופ .תעדה-:ץע רעד זיא סָאד טָא ,הרבח ,טעז ריא

 לָאז רֶע ןדערוצ טזָאלעג ךיז טָאה םדא הטוש רעד ןוא לּפע םעד ןסירעגּפָא

 ! שמוח ןיא ןבירשַאב טייטש סָאװ ,השעמ יד ךָאד טנעק ריא .ןסינעג םיא ןופ

 םיוב ַא זיא תעדה-ץע רעד ךיז טכַאד .טפַאגעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 רעד ,שרעדנַא סעּפע רע זיא ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןדע-ןג ןיא רעמייב עלַא יו

 םנופ הוח ןוא םדא ןביירטרַאפ לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג םרוג טָאה םיוב רעקיזָאד

 ,ןדע-ןג

 ןבָאה לּפע יד .ןדע-ןג םנופ ןגייוצ יד ןיא טשיורעג טָאה טניוװ ַא

 ,ןלַאפעגּפָארַא טשינ זיא רעקיצנייא ןייק רעבָא ,טרעטיצעג

 יד טרעבליזַאב טָאה ,טייצ עצנַאג יד ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,הנבל יד

 .ןקוק וצ ייז ףיוא ךעלרעדנואוו ןעוועג זיא'ס .םיוב ןפיוא לּפע

 טָאה -- ,טסוק ַא רעטניה טייוו טשינ ָאד טָא ןטלַאהַאב ךיז רימָאל ---

 .סנייש סעּפע ןעז טעוװ ריא ןוא -- ,טרעטסילפעג ךאלמ עלעבייל

 זנוא טָאה רע רָאנ ,טגערפעג םיא רימ ןבָאה -- ? רעגייטש ַא סָאװ ---

 .טסוק ַא ףיוא רעגניפ ַא טימ ןזיוװעגנָא זנוא טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג

 ליטש ןגעלעג ןענעז רימ .ןטלַאהַאב ךיז רימ ןבָאה טסוק ןקיזָאד םעד רעטניה

 ,טרַאװעג ןוא

 העש ַא ןייז ןָאק'ס .טשינ ךיא קנעדעג ,ןגעלעג ױזַא ןענעז רימ גנַאל יו

 .ןרעיוא יד טציּפשעגפיוא לָאמַאטימ טָאה ךאלמ עלעבייל .רעקיצניוו רשפא ןוא

 ,טירט טרעהעג ןבָאה רימ

 .ןעייג ייז .,.ססּפ --- ,ןּפיל יד וצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ רע טָאה -- ...ססּפ ---

 ? עלעבייל ,רעוו ? רעוו --

 ,ןהוח טימ םדָא --

 .תעדה-ץע םוצ ךיז ןרעטנענרעד ןטלַאטשעג ייווצ יו ןעזעג ןבָאה רימ

 ַא ןיא עטייוצ יד .רעדניליצ ַא טימ קַארפ ַא ןיא ןָאטעגנָא טלַאטשעג ןייא

 .סירטש רעגנַאל ַא טימ טוה ַא ןגָארטעג יז טָאה ּפָאק ןפיוא .ענילָאנירק

 .רעדעפ
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 -- ,רעדניליצ ןטימ רעה רעד ןזיוועגנָא טָאה -- ,סע זיא סָאד טָא --

 ןכוזרַאפ וצ ןבעגעג רימ וטסָאה טרָא םעד ףיוא ָאד טָא .ַאװע ,סע זיא ָאד טָא

 .לּפע ןטכולפרַאפ םעד

 טגיילרַאפ טָאה יז .,ןָאטעג ץפיז ַא טָאה ענילָאנירק רעד ןיא יורפ יד

 ,ןגיוא עריא ןיא ןרערט ןעזעג בָאה ךיא .ץרַאה ןפיוא טנעה יד

 וצַאד ךימ טָאה עגנַאלש עטכולפרַאפ יד .םַאדַא ,סע טזיא ריה ,ַאי --

 ,טדערעגנָא

 -רַאפמוא סַאד ,ַאװע ,טוג ַאזַא ןריולרַאפ ריוו ןבַאה ריד ךרוד ןוא --

 ,זידַארַאּפ עכעלכיילג

 יד ,יז רָאנ ,םַאדַא ,זידַארַאּפ ןיא ןעוועג ןייש זיא ןבעל סָאד --

 ... עטכולפרַאפ

 ףיוא רעגניפ ןטימ םדָא ןזיוװעגנָא טָאה -- .,ַאװע ,קיטכיר ...קיטכיר --

 ..י!עטכולפרַאפ יד ,יז --- ,בייוו ןייז

 ןטימ רָאג טסלטייט וד ןוא ,םַאדַא ,גנַאלש יד טניימעג בָאה ךיא --

 ,רימ ףיוא רעגניפ

 ,ריד ףיוא רעגניפ ןטימ לטייט . ... ןוא ,ַאװע ,גנַאלש יד ךיוא ןיימ ךיא --

 סָאװ ,ןפורעגנָא טָאה ןטייווצ םעד רענייא ,ןעלדיז ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז

 טלָאװ יז ,רָאה סמדָא ןיא רעגניפ יד טימ ןיירַא זיא הוח .טרָאק רעד ןיא

 םנופ לּפע ןַא .סנ ַא טשינ ןעוו ,קינָאה ןייק טקעלעג טשינ ךיוא םיא ןופ

 .רעדניליצ סמדָא ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ןוא םיוב םנופ ןלַאפעגּפָארַא זיא תעדה-ץע

 ,זָארג ןיא ןלַאפעגּפָארַא זיא לּפע רעד

 טימ טשינ ןגירשעגסיוא םדָא טָאה -- !ַאװע ,ןָא טשינ םיא ריר --

 !טָאג ייב ךיד רעװשַאב ךיא .ַאװע ,ןָא טשינ םיא ריר -- .לוק ןייז

 רענעי -- ,טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא הוח טָאה --- ,סחו-הלילח --

 .םעט ןיא ךָאנ רימ טגיל לּפע

 טנָאמרעד טָאה רענייא .םיוב ןרעטנוא טצעזעגקעוַא עדייב ךיז ןבָאה ייז

 -רַאפ טָאה הוח .דניז רעסיורג רעד רַאפ ןופ ןטייצ ענייש יד ןטייווצ םעד

 :ןגיוא יד טזיילג

 .רעדיוו רעמ טכינ ןעמָאק ןטייצ יד ! רַאװ סַאד ןהעש יװ ,םַאדַא ,ךַא --

 טָאה -- ,ךעלקילג ןוא טמעשרַאפמוא ,טעקַאנ ןעוועג ןענעז רימ --

 ,םדָא טצפיזעגּפָא

 ןרעוו ןוא ,םַאדַא ,רעדיילק יד ןפרַאװּפָארַא ךיז ןופ רימ ןלעוװ רשפא ---
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 ? ךעלקילג ןוא טמעשרַאפמוא ,טעקַאנ רעדיוו

 יד .רעדיילק יד ךיז ןופ ןסייר ןעמונעג ,ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ייז

 ,למיה ןפיוא טלקניפעג שירזממ ןבָאה ןרעטש

 ,בייל םוצ ןסקַאװעגוצ רימ ןענעז רעדיילק יד .טשינ טייג סע ,םַאדַא --

 ,טצפיזעג הוח טָאה --

 ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא םדָא טָאה -- ,ךיוא רימ ןוא --

 "יולרַאפ ייווצ .ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןענַאטשעג ייז ןענעז עלייוו ַא

 ,הנבל-ןדע-וג רעד ןופ טכיל ןיא ןטלַאטשעג ענער

 רשפא -- ,טלמַאטשעג םדָא טָאה -- ,אטח:לע ןּפַאלק ךיז רימָאל --

 ,ןייז לחומ זנוא "רע; טעוו

 ןיא רעה רעד .ןרעטש יד ןגעקטנַא טלעטשעגקעװַא עדייב ךיז ןבָאה ייז

 יד טימ טצעזעג ךיז ןבָאה ייז .ענילָאנירק רעד ןיא יורפ יד ןוא רעדניליצ

 יד ןריױאװשַאב ,ןּפיל יד טימ םורפ טעשטּפעשעג ,ןיירַא ץרַאה ןיא ןטסיופ

 ןײרַא ןדע-ןג ןיא געוו םעד ןזייו קירוצ ייז לָאז סָאװ ,"הליחמ, סיורג

 -ץע םנופ רעטעלב יד טלציקעג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,טניוו רעד

 ןבָאה ןהוח טימ םדָא .םיוב םנופ ןעגנורּפשעגּפָארַא לָאמַאטימ זיא ,תעדה

 ןענעז ןוא סעציײלּפ יד ףיא סיפ יד ןעמונעג ןבָאה ייז ,ןקָארשרעד ךיז

 ,ןפָאלטנַא

 טנפעעג יז ןבָאה רימ .,שַאטיטנַאה ריא ןסעגרַאפ שינעלייא ןיא טָאה הוח

 עלעווירב-עביל ַא ןוא רעדוּפ עלעטכַאש ַא ,עלעגיּפש ַא טרָאד ןענופעג ןוא

 ,?סקַאמ רעדנביל:-ךיד ןייד, : טעמתחעג

 טָאה ריא -- ,ןפורעגנָא עלעבייל ךיז טָאה -- ,הרבח ,ןעזעג טָאה ריא --

 םוצ ןייג וצ ייז ןעמוק טכַאנ עדעי ? "אטח-לע/, ךיז ןּפַאלק ייז יוװ ,ןעזעג

 ,ןײרַא ןדע"ןג ןיא ןיירַא ךיז ןענעבנג ייז .טקידניזעג ןבָאה ייז ואוו ,טרָא

 ןטסדנימ םייב ןוא ,ןקרעמַאב טשינ ייז לָאז רענייק זַא ,טױלּפ ןרעביא ןכירק

 .ןזָאה-ןדע-ןג יד יו טקנוּפ ,ייז ןפיולטנַא שיורעג

 ןוא ךָאד ןעייטש םיכאלמ ?ןעמוקַאבנײרַא ךיז ייז ןענָאק ױזַא יו --

 ?ןדע-ןג ןופ ןרעיוט יד טכַאניײב ןוא גָאטיײב ןטיה

 -עגפיוא עלעבייל זנוא טָאה --- ,ךאלמ ַא יו רעמ טשינ זיא ךאלמ ַא --

 ןיא לָאמנייא ,ןטלעז רעייז ךַאװ רעד וצ ןעמ טייג וצרעד ןוא -- ,טרעלק

 טּפַאכ ךאלמ ַא זַא ,קלָאפ-רָאּפ ענעבירטרַאפ סָאד טעזרעד םיוק .רָאי יירד

 .טױלּפ םעד רעבירַא ףכית ייז ןכירק ,למירד ַא
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 ךיא בָאה -- !?ןייז לחומ טשינ לָאמנייק ייז עקַאט ןיוש טעװ ןעמ ---

 ,טגערפעג

 רע טעװ ,ןעמוק טעוװו חישמ ןעוו זַא ,טסעומש ןעמ .טשינ לייוורעד ---

 ןרעיוט יד רַאפ םורַא ךיז ייז ןעיירד לייוורעד ,עיטסענמַא עסיורג ַא ןבעג

 ,ןדע-ןג ןופ

 עכעלקילגמוא עקיזָאד סָאד יוװ ןעזעג ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ בָאה ךיא

 ןעייטש ןרעיוט יד ייב .ןדע-ןג ןופ ןרעיוט יד רַאפ םורַא ךיז טיירד לרָאּפ

 ןוא ןדרעוװש יד טימ ןעכָאפ ייז .טנעה יד ןיא ןדרעוװש עמורק טימ םיכאלמ

 םוצ שינעביולרעד ַא ןָא ךיז ןרעטנענרעד סָאװ ,יד ףיוא קערש ַא ןָא ןפדַאװ

 ,ןדע-ןג; טפור ןעמ סָאװ ,םיקידצ יד ןופ תוכלמ

 ךיא ןעוו --- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,ייז ףיוא תונמחר סטָאג ַא זיא'ס -

 יד טנפעעג ייז רַאפ ןוא ןעמוקעג עגר יד ךיא טלָאװ ,חישמ ןעוועג טלָאװ

 .ןדע-ןג םנופ ןרעיוט

 טַאהעג טלָאװ עבָאב יד ןעוו --- .טקזוחעג לרעשיּפ טָאה -- ...ןעוו --

 ...ליבָאמָאטױא ןַא רָאנ ,עבָאב ןייק ןעועג טשינ ךָאד יז טלָאװ ,ךעלדער

 ךיא יוװ ױזַא רָאנ .רימ ןופ טעּפש לרעשיּפ סָאװ ,טרַאעג טָאה ךימ

 ןעװעג לחומ םיא ךיא בָאה ,טַאהעג ביל קרַאטש םיא בָאה

 טָאה רע .טייצ עצנַאג יד ןסעזעג זיא ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל

 .טכַארטעג סעּפע תועמשמ טָאה רע .טנעה עדייב ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא

 -יטכרָאפ טימ .ןייש שילרעטסיוא ןעוועג רע זיא הנבל רעד ןופ ןייש םייב

 יד טעשַאּפ סָאװ ,ךוטסַאּפ םעניילק ןקיזָאד םעד ףיוא טקוקעג רימ ןבָאה טייק

 .רעטיג סכלמה דוד ןיא ףָאש

 .ןעגנוטכַארט ענייז ןופ ןּפַאכּפױא ךיז טעו רע זיב טרַאװעג ןבָאה רימ

 "ץע רעד סָאװ ,סנטָאש יד ןופ ליּפש םוצ טקוקעגוצ לייוורעד ךיז בָאה ךיא

 .דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג טָאה תעדה

 יד סָאװ ,זיירק-טכיל םוצ טרעטנענרעד לָאמעלַא ךיז ןבָאה סנטָאש יד

 "עג ךיז ןוא ץענערג יד רעבירַא טלָאװעג ,טנכייצעג זנוא םורַא טָאה הנבל

 -טכיל ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא זיא ןטָאש רערעטסיירד ַא רענייא ,ןקָארש

 .קיביײא ףיוא ןדנואוושרַאפ ,ןרָאװעג םלענ ףכית זיא ןוא זיירק

 -פיוא זיא ךאלמ עלעבייל .טיימורט ןופ ןלַאש סָאד טרעהרעד ןבָאה רימ

 : ןעגנורּפשעג

 ,תולותב ענייש עלַא ףיונוצ טפור רעטיימורט רעד ,הרבח ,סטמוק --
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 ןזיוה סָאװ ,סניליירפ-דלַאװ עלַא ,רעטיג סכלמה דוד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 ןעמוק ייז .ןכייט יד ןיא ןעניואוו סָאװ ,סענַאּפ-רעסַאװ עלַא ,רעדלעוו יד ןיא

 ןוא ןָאקלַאב ןפיוא טציז ,ךלמה דוד ,רע .ץַאלַאּפ סכלמה דוד רַאפ ףיונוצ ךיז

 "דוד טכַאנ עטוג ַא, םעד םיא רַאפ ןצנַאט ייז ןוא ףרַאה רעד ףיוא טליּפש

 ."ץנַאט-ךלמה

 ךָאנ רימ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא עלעבייל .ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ

 :ןייטש ןבילבעג ךאלמ עלעבייל זיא םיצולּפ .םיא

 ? הנבל יד זיא ואוו --

 םלענ ץעגרע זיא ,ןעגנַאגעגכָאנ טייצ עצנַאג יד זנוא זיא סָאװ ,הנבל יד

 -רַאפ טגנעה יז יװ ןעזעג ןוא קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ .ןרָאװעג

 .טסוק-רענרעד ַא ןיא טרעטנָאלּפ

 יד ןכָאטשעצ ייברעד ךיז טָאה רע .טיײרפַאב יז טָאה ךאלמ עלעבייל

 רימ ןוא ּפעק ערעזנוא רעביא טרעטַאלפעג רעדיוו טָאה הנבל יד .רעגניפ

 ןעגנַאגעג רעסייוו ןענעז

 ףייטש ןבילבעג רימ ןענעז ץַאלַאּפ סכלמה דוד ןופ ןַאּפש טרעדנוה ַא

 טלקניפעג טָאה ןיורק יד .ןָאקלַאב ןפיוא ןציז ןכלמה דוד ןעזעג ןבָאה רימ

 עטבײלַאב ַא ,עבש-תב ןסעזעג זיא טייז רעטכער ןייז ןיא .ּפָאק ןייז ףיוא

 רעטכער רעד ןיא .טצרעקולשעג עלייוו עלַא טָאה יז .לטייש ַא ןיא ענעדיא

 ּטעצ עריא .ןגיוא עטמולחרַאפ-ףיט טימ עסַאלב ַא ,גשיבַא ןסעזעג זיא טייז

 ןטסורב עריא רעביא ,ןעגנַאלש ייווצ יו ,טשטילגעג ךיז ןבָאה

 ןָאטעגנָא ,ךעלדײמ-דלַאװ יד .ףרַאה רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ךלמה דוד

 :ןעגנוזעג ןוא זיירק ַא ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ,ךעלדיילק-רעטעלב ענירג ןיא

 ,דלַאוו םנופ סניליירפ יד ,רימ

 .ךלמ ,ריד רַאפ ןצנַאט

 טרעפעלשעגנייא טשרָאקָא ןבָאה רימ

 ןטסענ יד ןיא לגייפ יד

 ,ןזָארג יד ןיא ןזָאה יד

 ןזױר יד ףיוא ןעגנילרעטעמש יד

 ןגיוורַאפ רימ ןליו טציא

 ,ךַאה רעזנוא ,דוד ךלמ םעד

 ,טניזעגזיוה ןייז טימ
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 ץנַאט-רעטַאלפ רעזנוא ןיא -- רעה

 .טניו רעד טגניז

 דוד .רעקיטסַאה ,רעדליוו ןרָאװעג זיא ךעלדיײמ-דלַאװ יד ןופ ץנַאט רעד

 ,סיורג ןרָאװעג ןענעז ןגיוא סגשיבַא ,דימ ןוא סיז ,טלכיימשעג טָאה ךלמה

 ,ץענעג ןטנעצ םעד ןעגנולשעגנייא טָאה עבש-תב

 עָאלב ןיא ךעלדיימ-רעסַאװ יד .ןדנואוושרַאפ ןענעז ךעלדיײמ-דלַאװ יד

 ןבָאה רָאה ערעייז ןיא ,ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא סױרַא ןענעז ךעלדיילק עקיטפול

 :ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ןזיור-רעסַאו טרעטיצעג

 ,ןכייט יד ןופ סענַאּפ יד ,רימ

 ,ךלמ ,ריד רַאפ ןצנַאט

 ,טרעפעלשטנַא ,טגיוורַאפ ןיוש ןבָאה רימ

 ,סעמַאמ-רעסַאוו עטלַא יד

 טלעוו רעד ףיוא ךיל-גיו עטסנעש סָאד

 ,סעילַאווכ יד ןופ למרומ רעד זיא

 ןגיױורַאפ רימ ןליו טציא

 ,רַאה רעזנוא ,דוד ךלמ סםעד

 ,טניזעגזיוה ןייז טימ

 ץנַאט-רעטַאלפ ןליטש רעזנוא ןיא

 .טניו רעד טגניז

 רעטנוא טשיורעגייברַאפ ליטש טָאה ךעלדיימ-רעסַאװ יד ןופ ץנַאט רעד

 .רעקידהנבל ןרָאװעג ןענעז ןגיוא סגשיבַא .ףרַאה סכלמ םנופ ןעגנַאלק יד

 .גיוא ןקניל ןופ למירד םעד טשיװעגּפָא ךיז לכיט ןדייז ַא טימ טָאה עבש-תב

 יד ןופ רעטכעט ענייש יד ןטָארטעגסױרַא ןענעז ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא

 :ןעגניז ןעמונעג ןוא ךלמ ןרַאפ טגיונרַאפ ךיז ןבָאה ייז .םיכאלמ עמערָא

 ךעלדיימ-הלכ יד ,רימ

 ,סעטַאכ עמערָא יד ןופ

 -- ךלמ ,ריד רַאפ ןצנַאט

 ,תוגאד ןיא טבעל'ס רעװ

 .ךעליירפ זיא ריד
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 ,םערוטש רעד טסױטש'ס ןעמעװ

 ,טניו רעד טעלגיס ןעמעוװו

 ,דוד ךלמ ,ריד טכַאנ-טוג ַא

 ,טניזעגזיוה ןייד טימ

 טרעטיצעג ,טצנַאטעג ןבָאה סעטַאכ ענעמייל יד ןופ תולכ עמערָא יד

 "ךלמ-טכַאנ-טוג, ןטמעשרַאפ ַא טימ ןוא טגיונרַאּפ ךיז ,לגילפ עזָאר יד טימ

 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ייז ןעגעז

 ןוא טנַאה ןיא ןעבש-תב ןָאטעג שוק ַא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ךלמה דוד

 טגָאזעגּפָא ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ךיז וצ ןיירַא זיא רע .ןרעטש ןיא ןגשיבַא

 רע טָאה ףרַאה יד .,ןפָאלש טגילעג ךיז ןוא םיליהת ךעלטיּפַאק רָאּפ ַא

 ,טכַאנייב ןליּפש ריא ףיוא לָאז טניוו רעד ,ןָאקלַאב ןפיוא טזָאלעג

 טשרמולכ טקוקעג .ןָאקלַאב ןפיוא ןסעזעג עלייוו ַא ךָאנ ןענעז רעבייוו יד

 ןרעטסניפ ,ןצרַאװש ַא ןשטנואוועג רעטייווצ רעד רענייא ןוא ןרעטש יד וצ

 זיא ?טכַאנ-עטוג , ַא ןָא ןוא עבש-תב ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עטשרע יד .ףוס

 וצ טקוקעג עלייו ַא ךָאנ טָאה גשיבַא ,ןטנעמַאטרַאּפַא עריא ןיא קעװַא יז

 -ףָאלש ןיא ןדוד וצ ןײרַא רעגניפיץיּפש יד ףיוא יז זיא ךָאנרעד ,ןרעטש יד

 ,רעמיצ

 ןײגּפָארַא רימָאל -- ,ךאלמ עלעבייל טגָאזעג טָאה -- ,הרבח ,טמוק --

 טלָאמעד ,רעהַא ןרעקמוא קירוצ ךיז רימ ןלעװ טכַאנןטימ ןגעקטנַא .ךייט םוצ

 .סנייש סעּפע ןעז ריא טעוװו

 א ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רימ .ךייט ַא וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 ןעמ .ןפָא ןעוועג ןענעז סעטַאכ יד ןופ רעטסנעפ יד .סעטַאכ עמערָא ךס

 .םיכאלמ עטעװערָאהרַאפ יד ןופ ןעּפָארכ סָאד טרעהעג טָאה

 ,סעטכאלמ עגנוי יגוצ ןסעזעג ןענעז עטַאכ רעמערָא ןַא רַאפ קנַאב ַא ףיוא

 ,וירב ַא טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה ענייא

 ענייא ןטעבעג ךיז טָאה -- ,לסעּפ ,לווירב סָאד רעביא ןעייל ,ןעייל ---

 ,טביירש םיאָארפ ןייד סָאװ ,ןרעה ליוו ךיא -- ,סעטכאלמ יד ןופ

 יז טָאה ןרעטש יד ןופ ןייש םייב ןוא לווירב סָאד טנפעעג טָאה לסעּפ

 .טרעטיצעג טָאה םיטש ריא יװ ,טרעהעג ןבָאה רימ .ןענעייל ןעמונעג

 זַא ,ןדלעמ ריד וט ךיא -- ,טנעיילעג יז טָאה -- ,לסעּפ ערעייט ןיימ,

 ןשיקרעט םנופ ץענערג רעד ייב קלוּפ רעזנוא ךיז טניפעג געט יירד טניז ןופ
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 ןבעג גנוטכַא ןפרַאד רימ .רערעװש ַא רעייז ָאד זיא טסניד רעד .ןדעדןג

 -גַאמָאק רעזנוא .ןוטיט ןשיקרעט ןייק ןעלגומשרעבירַא טשינ רעמ לָאז ןעמ זַא

 ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה ,ןושמש ךאלמ-רעביוא רעד ,ריד

 טקעמש ,ןוטיט ןשיקרעט טימ קעז עצנַאג ןדע-ןג ןשידיא ןיא ןיירַא טלגומש

 ןופרעד טדייל לָאּפָאנָאמ-ןדע-ךג רעשידיא רעד ןוא קַאבַאט רעקיצניװ ןעמ

 םיא טכער סָאד טָאה רעלגומש ַאזַא ןּפַאכ טעוו'ס זנוא ןופ רעו .ךס ַא רעייז

 .טכַאניב ןוא גָאטײב ךַאװ רעד ףיוא ןגיל רימ .לגילפ יד ןכערבעצ וצ

 -גומש יד זַא ,סיוא טזייו .טּפַאכעג טשינ םענייק ךָאנ ןעמ טָאה לייוורעד

 ןדע-ןג ןשידיא םנופ קלוּפ-םיכאלמ רעטעביז רעד זַא ,טליפרעד ןבָאה סרעל

 רימ גנַאל יו .לגילפ ערעייז ךיז ןטיה ייז ןוא סַאּפש ןייק טשינ טייטשרַאפ

 זַא ,רָאנ סייו ךיא .טשינ ךיא סייו ץענערג רעד ייב ןעװעטַאשט ָאד ןלעוו

 ןופ ןעיירפַאב ךימ טעװ ןעמ ןעוו ,גָאט ןפיוא ןטרַאװרעד םיוק ךיז ןָאק ךיא

 לעװ ךיא יו ףכית .םישדח ייווצ טימ ראי ןייא ךָאנ ןצנַאגניא .טסניד םעד

 טונימ עכעלקילג יד זיב ןוא .הּפוח ַא ןלעטש רימ ןלעװ ,ןעמוקמייהַא רָאנ

 ,לָאמ ךס ַא ,ךס ַא ךיד ךיא שוק ,ןעמוק טעוו

 ,"םיאָארפ ןייד

 קירוצ סע לסעּפ עטכאלמ יד טָאה ,לווירב סָאד ןענעייל טקידנערַאפ

 : ןצרַאה םוצ טעילוטעגוצ סע ןוא טגיילעגפיונוצ

 ! רענייב ענייז רַאפ ןייז לָאז רימ --

 אנקמ זיא יז זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ןגיוושעג טָאה עטכאלמ ערעדנַא יד

 ןוש ריא טרעשַאב יו -- ,דלעה ַא ,רענלעז ַא ךאלמ ַא .ןירָאטרבח ריא

 .קילג ַאזַא טָאג

 :לגילפ ןטכער םייב לרעשיּפ רבח ןיימ ןָאטעג יצ ַא בָאה ךיא

 ןעק רענלעז רעד ךאלמ םיאָארפ רעד טָא ,לרעשיּפ ,לווירב ןייש ַא ---

 ?ָאי ַא ,לרעשיּפ ,וטסגָאז סָאװ ,לווירב ַא ןביירש

 .טרעפטנעעג טשינ טָאה לרעשיּפ

 :ןָאטעג ףייפ ַא ליטש טָאה ךאלמ עלעבייל

 !ןייג רימָאל ,הרבח ,טמוק --

 ַא טּפַאכעג לָאמ עלַא בָאה ךיא .ךייט םוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 רעד ףיוא ןסעזעג ץלַא ךָאנ ןענעז סנירָאטרבח ייווצ יד .קירוצ ףיוא קוק

 ןופ טפַאשקנעב יד .ווירב ַא ןָא עטייוצ יד ,ווירב ַא טימ ענייא .קנַאב



 22 ןמפירש עטלמַאזעג

 ייב ,ךאלמ םיאָארפ טַאדלָאס-עירעטנַאפניא; : סערדַא ןַא טַאהעג טָאה רענייא

 טָאה רעטייוצ רעד ןופ טפַאשקנעב יד ,יןדע-ןג ןשיקרעט ןופ ץענערג רעד

 ןעניפעג סערדַא ַאזַא לָאמַא יז טעו רשפא .סערדַא ןַא טכוזעג

 ךיא בָאה -- ,ןרעהרעטנוא טפרַאדַאב טשינ רשפא ךיז ןבָאה רימ --

 ,הריבע עסיורג ַא ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא -- ,טגָאזעג

 טָאה -- ? טגָאזעג וטסָאה סָאװ -- ? אבַא-לאומש ,סעּפע טגָאז וד ,ַאה --

 ,ףָאלש ןופ יו לרעשיּפ רבח ןיימ טּפַאכעגפיוא ךיז

 -עגסיוא ריד ךיז טָאה'ס .לרעשיּפ ,טגָאזעג טשינ טשינרָאג בָאה'כ ---

 ,טגָאזעג סעּפע בָאה ךיא זַא ,טכוד

 רעד ןיא ןדער וצ הריבע ןַא זיא'ס זַא ,טליפרעד לָאמַאטימ בָאה ךיא

 .תוריבע ןופ עגר רעקיזָאד

 ,סיורָאפ ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל .ןעגנַאגעג רעטייו ןענעז רימ

 ,םיא ךָאנ רימ

 ! אבַא-לאומש --

 ?לרעשיּפ ,ןפורעג ךימ טסָאה וד ?ַאה --

 ,אבַא-לאומש ,טמולחעג ריד ךיז טָאה'ס ? ךיא --

 ?ןעמָאנ םייב ןפורעג ךימ וטסָאה רשפא ?עלעבייל ,וד רשפא --

 -עגנָא ךאלמ עלעבייל ךימ טָאה -- ? אבַא-לאומש ,ףָאלש ןופ טסדער --

 ,טרעדנואוורַאפ טקוק

 ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ?ןעמָאנ םייב ןפורעג ךימ טָאה ,טרָאפ עשז-רעוו

 ןפורעג ךימ טָאה ןעמ יו טרעהעג טרָאפ ךָאד בָאה ךיא

 ,ןיינ .טכַארטעג ךיא בָאה ,טכַאדעגסיוא רָאנ עקַאט רימ ךיז טָאה רשפא

 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טכַאדעגסיױא עקַאט רימ ךיז טָאה'ס

 -ליטש ַאזַא ןדע-ןג ןיא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טנַאעג טשינ טלָאמעד בָאה ךיא

 .ןרעה סע לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןעמָאנ םייב ןפור ןָאק סָאװ ,טייק

 ןענַאּפש ןעמונעג ןבָאה רימ .ךייט םנופ ןשיור סָאד טרעהרעד ןבָאה רימ

 .רעטנענ ןרָאװעג זיא ןשיור סָאד .רעלענש

 טָאה ,ץַאלַאּפ סכלמה דוד ףיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,רעגייז רעסיורג רעד

 ... ריפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא :טלייצעג בָאה ךיא .ןעגנולקעג

 .לרעשיּפ רבח ןיימ טגָאזעג טָאה --- ,רעגײזַא ןעצ ,ןעצ --

 -ַאב טָאה --- ,ךייט םייב העש ייווצ עגרַאק ןעגנערברַאפ ןענָאק רימ ---
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 ןבענ ןייז רימ ןזומ ףלעווצ טקנוּפ -- ,ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל טקרעמ

 ןָא סע ךיז טביוה טלָאמעד .ץַאלַאּפ

 .טגערפעג ,לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןבָאה --- ? סָאװ --

 ןייז .ןָאטעג לכיימש ַא עלעבייל טָאה -- ,ןײלַא ןעז ןיוש טעוװו ריא --

 ,ןרָאװעג ןענורעצ ןיע-ףרהכ ןייא ןיא רעבָא זיא לכיימש

 טָאה עגנעטס ענרעבליז ַא יו .ךייט םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ

 ןגיוא יד טדנעלבעג שממ ,טלגנעלשעג ךיז רע

 טשינ טָאה זנוא ןופ רענייק .גערב םייב טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה רימ

 .טלּפַאלּפעג טָאה ךייט רעד רָאנ .טרָאװ ןייק טדערעגסױרַא

 ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד .רעסַאװ ןיא סיפ יד טקעטשעגניײרַא בָאה ךיא

 ,לדנייטש ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ .דניל ןוא ליק

 -עגנָא רענעקָארשרעד ַא ךאלמ עלעבייל טָאה --- ? ןָאטעג וטסָאה סָאװ ---

 ,טנַאה רעד ייב לרעשיּפ רבח ןיימ טּפַאכ

 רבח ןיימ סָאװ ,לדנייטש סָאד ,טעּפש וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא'ס

 ענַאּפ -רעסַאװ יד טקעוועגפיוא טָאה ,ךייט ןיא ןפרָאװעגנײרַא טָאה לרעשיפ

 ןענעז עריא רָאה יד .ףיט רעד ןופ ןעמואושעגפיורַא זיא יז ,לטיג-הרש

 ,ןפָאלשרַאפ ןגיוא יד ,ןפרָאװעצ ןעוועג

 טָאה רעוו -- .טגערפעג יז טָאה -- ?לדנייטש ַא ןפרָאװעג טָאה רעוו --

 ?ףָאלש םנופ טקעוװעגפיוא ךימ

 ףיוא ןָאטעג טשינ סע בָאה ךיא -- .טגָאזעג לרעשיּפ טָאה -- !ךיא --

 ,ןסיילפ וצ

 ןטילעג טָאה יז .לדיימ רעטלע ןַא ןעוועג זיא לטיג-הרש ענַאּפ-רעסַאװ יד

 -נייא ןפָאלש ךיז ןגייל ןרַאפ דימת יז טָאה רַאפרעד ןוא טײקיזָאלּפָאלש ןופ

 ,לטימ-ףָאלש ַא ןעמונעג

 ןיימ וצ טגָאזעג יז טָאה -- ,טקעוװעגפיוא ךימ טסָאה וד סָאװ רַאפרעד ---

 .ןתח ןיימ ןרעוו וטזומ -- ,לרעשיּפ רבח

 ןיא ןָאצ ַא טּפַאלקעג םיא טָאה'ס ,דיירק יװ ,סַאלב ןרָאװעג זיא לרעשיּפ

 -ןײרַא ךיז טָאה ךוטסַאּפ רעד עלעבייל סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ןייז .ןָאצ ַא

 ,טשימעג

 -רעסַאװ רעד וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,לטיג-הרש ,ןתח ַא ריד גיוט סָאװ ---

 ףיוא ךיז וטסעוו ,ןתח ַא ןָא ןעגנַאגַאב ןרָאי ליפ ױזַא ךיז טסיב -- ,ענַאּפ

 .ןיגַאב ךיוא רעטייוו
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 :טנייועצ טשינ רעיש ךיז טָאה ענַאּפ-רעסַאװ יד

 ןטצעל םעד ?ןרעװ ןפָאלשטנַא קירוצ ךיא לעװ עשז-ױזַא יו זיא ---

 יװ .טכַאמרַאפ זיא קיײטּפַא-ןדע-ןג יד ,ןעמונעגנייא טנייה ךיא בָאה קעשָארּפ

 ?ןרעװ ןפָאלשטנַא קירוצ ךיא לעװ ױזַא

 וטזומ ןרעוו ןפָאלשטנַא םוצ ףיוא .לטיג-הרש ,ןטײקשירַאנ טסדער וד --

 ןפָאלשטנַא קירוצ טסלָאז וד ןכַאמ ןיוש לעוו ךיא .ןתח ַא אקווד ןבָאה טשינ

 .ןרעוו

 ַא ןבעגעג זנוא טָאה רע .ץַאק ַא יװ ןעקוַאימ ןעמונעג טָאה עלעבייל

 שזַא זיא ענַאּפ-רעסַאװ יד זַא ,קיזומ-ןצַאק ַאזַא טכַאמעג ןבָאה רימ ןוא ןכייצ

 ּפָאק םייב טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה יז .לעג ןוא ןירג ןרָאװעג

 טרעהעגפיוא טשינ רעבָא ןבָאה רימ .לוק ריא טימ טשינ יו ןגירשעג ןוא

 .תוללק עטיוט טימ זנוא קידנטלעש ,רעסַאװ ןרעטנוא רעטנורַא זיא יז זיב

 ןבָאה רימ .ךאלמ עלעבייל טגָאזעג טָאה -- !ןפיולטנַא רימָאל טציא ---

 .ןגיוב ןסיוא לייפ ןעילפ ןעמונעג ךיז ןוא לגילפ יד טײרּפשעצ

 וצ לרעשיּפ טגָאזעג טָאה -- ,ןבעל סָאד טעװעטַארעג רימ טסָאה --

 טלָאװ ,שינעעזרַאפ רעד טָא ןופ ןתח רעד ןרעוו וצ רעדייא -- ,ךאלמ עלעבייל

 .ךלמה דוד ייב שזַאּפ ַא ןרעוו וצ ןעוועג רעביל ןיוש רימ

 -- יטגערפעג ךיא בָאה -- ,עלעבייל ,טסואוועג וטסָאה ןענַאװ ןופ ---

 ?ץעק ןופ ןעקוַאימ סָאד ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק ענַאּפ-רעסַאװ יד זַא

 .טלייצרעד עלעבייל טָאה -- יעצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענייש ַא זיא'ס --

 ןעמ ? ךיא גָאז סָאװ ,ופט .ןתח ַא טַאהעג לָאמַא טָאה ענַאּפ-רעסַאװ יד ---

 טָאה ,"יושעב, ףיוא ןעמוקעג זיא ןתח רעד .ךודיש ַא טדערעג ריא טָאה

 .טשינ ןרָאװעג זיא'ס ןוא ץַאק ַא טשימעגניירַא ךיז

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ץַאק ַא טשימעגניירַא ךיז טָאה'ס טסייה סָאװ --

 .ןייטשרַאפ וצ זנוא ביג ? טשינ

 ןענעז ,סע טסייה ,לרָאּפ סָאד ,ייז תעשב ? ןייטשרַאפ וצ ָאד זיא סָאװ ---

 "רעביא ץַאק יד טָאה ,טסעומשעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ןוא בוטש ןיא ןסעזעג

 ַא קעװַא זיא רע .ןתח םעד טקעלפרַאפ ןוא ענעטעמס לּפעט'ס טרעקעג

 ןרעה ריא ןופ טלָאװעג טשינ רעמ ןוא "עצינלזמילש, ןפורעגנָא יז ,רעזגורב

 -פָאלש ןופ טדייל ,דיומ עטלַא ןַא יז טציז טלָאמעד טניז ןופ .ןעקנעדעג ןוא

 וצ טיירג יז זיא ,ץַאק ַא ןופ "וַאימ, םעד יז טרעהרעד םיוק ןוא טייקיזָאל

 ןײרַא רעייפ ןיא ןעגנירּפש
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 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע ."למוג, טשטנעבעג טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 .ןקיאורַאב טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ךיז .טנַאװ יד יו סַאלב

 טָאה ,ךייט םנופ ןשיור סָאד טרעהעג טשינ רעמ טָאה ןעמ זַא טשרע

 :ןגיּפשעגסיױא לָאמ יירד טָאה רֶע .טקיאורַאב ךיז רע

 ןבעל ןוא בייל ריא וצ ,סיפ ןוא טנעה עריא וצ ,ּפָאק ריא וצ --

 ןּפַאכ טנָאקעג םיוק ,טכייקעג טָאה עלעבייל .טכַאלעצ ךיז ןבָאה רימ

 ;:םעטָא םעד

 גנוטכַא ביג .קערש טימ ןעמוקעגּפָא וטזיב ,לרעשיּפ ,לָאמ סָאד --

 ,לָאמ עטייווצ סָאד

 טיױו ןעוועג ךָאנ זיא'ס .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ

 ,ןלייא וצ סָאװ טַאהעג טשינ ךיז ןבָאה רימ ןוא 12 וצ

 ךאלמ עלעבייל .רעקַא ןַא ןופ דנַאר םייב טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה רימ

 ךיא ןוא ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה לרעשיּפ .טפייפעג ליטש טָאה ךוטסַאּפ רעד

 .ןרעטש יד טלייצעג בָאה

 בָאה ךיא ןרעטש יד ןלייצ וצ טַאהעג ביל ןָא דימת ןופ בָאה ךיא

 סָאד .ןַארַאפ ןענעז'ס ןרעטש לפיוו ןסיוו וצ ידכ ,טלייצעג טשינ לָאמנייק

 ןרָאװעג דימ טשינ ןיב ךיא ןוא ןינע ןַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ןיילַא ןלייצ

 ,ײנסָאד ןופ רדסכ ןביוהוצנָא

 ךייא ךיא ןָאק ,רעקַא םנופ דנַאר םייב ןסעזעג ױזַא ןענעז רימ לפיוו

 ןלייצ סָאד ןגָאלשעגרעביא רימ טָאה םיטש סעלעבייל .יונעג ןגָאז טשינ

 ,ןטכַארט סָאד ןעלרעשיּפ ןוא

 .ןייג ןלָאז רימ טייצ ןיוש זיא'ס ! טמוק ,הרבח --

 רימ ןענעז טשער םעד ,סופ-וצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז געוו לקיטש ַא

 טונימ ןביז ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ךלמה דוד ןופ ץַאלַאּפ םעד רַאפ .ןגיולפעג

 ,ףלעווצ רַאפ

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ,רעמייב יד ןשיווצ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ

 .ןטרַאװ ןעמונעג ןוא דרע

 ,טייקגיבייא ןַא יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה טונימ ןביז יד



 ץנזז

 רעטיג סכלמה דוד ןיא טכַאנןטימ

 .ףלעווצ ןגָאלשעגסיױא טָאה םערוט-ךלמה-דוד ןפיוא רעגייז-הנבל רע

 .םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא ןוא רעמייב יד ןשיוװצ ןגעלעג ןענעז רימ

 ? רעטיג סכלמה דוד ןיא העש-טכַאנ-ןטימ רעד טָא ןיא ןעשעג טעװ סָאװ

 "עג טשינ ןוא טכַארטעג ךיא בָאה -- ,רעטסייג יד ןופ העש יד ךָאד זיא'ס

 ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא טגַאװ

 יד .רעטסנרע ןוא רעסערג ןרָאװעג זיא ּפעק ערעזנוא רעביא הנבל יד

 רבח ןיימ ייב יװ ,טרעהעג בָאה ךיא .רעקיטכרָאפ ןוא רעטייוו ןרעטש

 .ץרַאה סָאד טּפַאלק לרעשיּפ

 רעד .ףרַאה יד ןענַאטשעג זיא ץַאלַאּפ סכלמה דוד ןופ ןָאקלַאב ןפיוא

 ,עקילַאק ַא .טנָאקעג טשינ ןוא ןָאט ליּפש ַא טװאורּפעג לָאמעלַא טָאה טניוו

 ןילַא ךלמ רעד .טכַארטעג ךיא בָאה -- ,ןרעװ ןריובעג טשינ סנױזַא לָאז'ס

 "עליד רעד ןוא ,טציא טפָאלש רע סָאװ ,דָאש ַא ,החמומ רערעסערג ַא זיא

 ןרעיוא יד ייוו ןעוט'ס זַא ,טלּפמירג טניוו רעשיטנַאט

 ןטלַאהַאב ץעגרע ךיז טָאה טניװ רעד .ליטש ןרָאװעג זיא לָאמַאטימ

 ןגיוא עריא .דמעה-טכַאנ ןליוה ןיא עבשיתב ןזיװַאב ךיז טָאה ןָאקלַאב ןפיוא

 טשינ טייצ עצנַאג יד זיא יז ,סיוא טזיױו .ןענייו ןופ טיור ןעוועג ןענעז

 .ןפָאלשעג

 טָאה יז זַא ןוא ,טייקליטש רעד ןיא טרעהעגנייא עלייוו ַא ךיז טָאה יז

 ןעגנַאגעגּפָארַא ךעלעמַאּפ יז זיא ,ץַאלַאּפ ןיא טּפָאלש גנידצלַא זַא ,ןעזעג

 .ּפערט-למרימ יד ןופ

 ןעיירפ ןפיוא ןענַאטשעג יז זיא דמעה-טכַאנ ןליוה ןיא ןוא עסעװרָאב ַא

 ןעוװעג זיא יז .טקוקעגוצ טוג ריא וצ ךיז בָאה ךיא .ץַאלַאּפ ןרַאפ ץַאלּפ

 טשינ זיא סָאװ ,טניו םעד וליפַא .טשטיינקעצ םינּפ'ס .סואימ ןוא טלַא

 טימ ןָאט וצ ףיטש ַא טסולגעג טשינ ךיז טָאה ,רעביולקרעביא רעסיורג ַאזַא

 ,דמעה ריא

 .ןָאטעג גָאז ַא ליטש ךיא בָאה -- ,הפשכמ עתמא ןַא --

 ,טקרעמַאב ךאלמ עלעבייל טָאה --- ,ןייש ןוא גנוי ןעוועג יז זיא לָאמַא --

 ,קינייװנסיוא ףיוא םירפס-רסומ רעבָא יז ןעק רַאפרעד .טלַא יז זיא טציא --
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 ,ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,ַאהַא -- ,ןפורעגנָא ךיז לרעשיּפ טָאה --- ,ַאהַא --
 ."תוצח, ןטכירּפָא ןענַאטשעגפיוא טציא זיא יז

 -פיוא עלעבייל טָאה -- ,ןפָארטעג טשינ אקווד לָאמסָאד ןיוש טסָאה --
 ַא טביילב ענעדיא ַא ,טסייטשרַאפ ,רעבָא ,עקַאט יז זיא םורפ -- ,טרעלקעג
 ןפָאלשטנַא טשינ יז ןָאק ,ךלמ םייב זיא גשיבַא זַא ,יז טריּפש םיוק .ענעדיא
 טנייפ יז טָאה רַאפרעד עקַאט ןוא ביל רעייז דוד ךלמ םעד טָאה יז .ןרעוו
 ,רעסַאװ לפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד יז טלָאװ יז .ןגשיבַא

 טשינ ץלַא ךָאנ ןוא טגָאזעג ךיא בָאה -- !ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,ַאהַא --
 ןוא תוצח וצ טקנוּפ ןענַאטשעגפיוא זיא ,עבש"-תב ,יז סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ
 ןפיוא ,ןסיורדניא דמעה-טכַאנ ןיא ןוא עסעװרָאב ַא טלעטשעגקעװַא ךיז
 ,ץַאלּפ ןעיירפ

 םעד טגערפעג ךיא בָאה -- ?םעד ןופ רעגנירג ןעד ריא טרעוו'ס --
 .ךאלמ עלעבייל ךוטסַאּפ

 יד ןעו .ןירעכַאנז רעד טימ טדערעגּפָא טניה אמתסמ טָאה יז --
 -ןברק םנופ רעקרַאטש זיא ןגשיבַא ןופ טייקנייש יד זַא ,טעז עבש-תב עמערָא
 ןעניוועג וצ לטימ ַא ןבעג ריא לָאז יז ,ןירעכַאנז יד יז טלעטשַאב ,רודיס-החנמ
 ,ךלמ ןטבילעג ריא ןופ ץרַאה סָאד

 טָאה -- ?סעּפע ןעד ריא ןפלעה ןירעכַאנז רעד ןופ ןעלטימ יד --
 ענעדיא רעטעפ רעד ןופ ןגיוא יד ןעמונענּפָארַא טשינ ןוא לרעשיּפ טגערפעג
 ,דמעה-טכַאנ ןיא

 -- ,ךאלמ עלעבײל טעשטּפעשעג טָאה -- ,סעקנַאב ןטױט ַא יװ --
 יד ןַא ,ץלַא ךָאנ טביולג יז .רעטנוא טשינ ךיז יז טיג ןגעווטסעדנופ רעבָא
 ןפלעה ריא ןלָאז סָאװ ,םימשב עכלעזַא ןעניפעג ריא רַאפ טעוו ןירעכַאנז

 טימ ןָאטעג לטניּפ ןייק טשינ ,טרעווילגרַאפ יװ ןענַאטשעג זיא עבש"תב
 יז יו טרעהעג ןבָאה רימ .ןָאטעג רעטיצ ַא יז טָאה לָאמַאטימ .גיוא ןַא
 ;: טפור ,טעשטּפעש

 ?וטזיב ואוו ,לדנענג !לדנענג --
 .ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה רענייק
 ןוא טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה יז ,זעוורענ ןרָאװעג זיא עבש"תב

 : רעכעה סָאװטע ןפורעג

 ? רָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,וטסיב ואוו ,לדנענג --
 ,ךיא ןיב טָא ,טָא .עטנערַאה ,ךיא ןיב טָא --
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 .לֵאש ןשיקרעט ַא ןיא טלקיוועגנייא יורפ עטלַא ןַא ןעזרעד ןבָאה רימ

 טרעטנענרעד ךיז טָאה ןירעכַאנז עמָאל יד .סופ ַא ףיוא ןעקניהעג טָאה יז

 .ןעבש-תב וצ

 וטסיב ואוו .לדנענג ,ןרָאװעג ןריורפרַאפ טשינ רעיש ןיב ךיא --

 ?ןעוועג

 "תב ןעמונעגנָא טָאה יז .טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה ןירעכַאנז עטלַא יד

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קנַאביזָארג רעד וצ טריפעגוצ יז ןוא טנַאה רעד ייב ןעבש

 ריא ךיז טָאה עטלַא יד ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה עבשי-תב .ץַאלַאּפ ןרַאפ

 .סנסופוצ טצעזעג

 רעד ןוא טגָאזעג עטלַא יד טָאה -- ?רעטכָאט ,שפנ-תמגע טפָאה --

 עגר ַא ףיױא טָאה ,ןָאצ רעליופ ַא ,ליומ ריא ןופ רעניואוונייא רעקיצנייא

 .הנבל רעד ןופ ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד

 ,הצע ןַא טיג -- .טצפיזעגּפָא עבש-תב טָאה -- !וינעטָאג ,יוא --

 ףרעװ טצעזעצ רימ טעװ ץרַאה'ס .ןטלַאהסיוא טשינ סע לעוו'כ ,וינעבָאב

 :עבש'תב .,םיא ייב רעדיוװ ןיוש זיא דיומ יד --

 ךלמ רעד ךיז טגייל םיוק --- .טצפיזעגּפָא עבש-תב טָאה -- ,ָאי --

 זַא -- ,רדח ןיא םיא וצ ןיײרַא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ךיז יז טעבנג ,ןפָאלש

 ! למיה ןיא רעטָאפ ,עטַאט ,ןרעוו טרעטשרַאפ רָאנ ריא לָאז'ס

 : טעשטרָאװעג טָאה ןירעכַאנז יד

 בָאה'כ סָאװ טגָאזעג םיא טסָאה ,םיא טימ טדערעג טסָאה וד ןוא ---

 ? ןגָאז םיא טסלָאז וד ,טנרעלעגסיוא ךיד

 בילוצ זַא ,טגָאזעג םיא ,ןיורק לדנענג ,טנייוועג םיא רַאפ בָאה ךיא ---

 רעד ןופ ןעגנַאגעג ,ןבָאה רע לָאז ןדע-ןג ןקיטכיל ַא ,הירוא ןיימ זיא םיא

 רימ רע טָאה ךלימ-לגיופ ןופ ? םיא ייב טלעפעג רימ טָאה סָאװ ,טלעוו

 סשינ םיא ןופ ךיא בָאה *עלעשטומ,  יװ ןעמָאנ רעדנַא ןייק .ןגָארטעגוצ

 םיא ךיא בָאה -- דוד ,ריד בילוצ ןסעגרַאפ ךיא בָאה ץלַא ןוא .טרעהעג

 ? רעטלע רעד ףיוא ּפָא רימ וטסלָאצ ױזַא טָא ןוא -- טגָאזעג

 * טרעפטנעעג רע טָאה סָאװ --- ,ןירעכַאנז יד טגערפעג טָאה --- ,ונ ,ונ --

 ,טשינ רעסעב ןיוש גערפ ?וטסגערפ ,טרעפטנעעג טָאה רע סָאװ ---

 ,עלעבש-תב :טגָאזעג ןוא לטייש ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא רימ טָאה רע .לדנענג

 טלָאװ ,לָאמַא ןעוועג טסיב וד יו ,ןייש ןוא גנוי ױזַא ןעוועג טסלָאװ וד ןעוו

 וד ןעוו ,רעבָא טציא .לָאמַא יו ױזַא ,ןַאמ ןייד ןופ ןרעוװו וצ רוטּפ ןעזעג ךיא
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 ,ןגעמרַאפ ַא ןבעגעגקעװַא ךיא טלָאװ ,רעטלע רעד ףיוא ,ערה:ןיע ןייק ,טסיב

 רעטנוא טריפעג ןדייב ךייא טלָאװ ךיא .ןרעו קידעבעל קירוצ לָאז הירוא זַא

 ,הכרב ןיימ ןבעגעג ךייא ןוא הּפוח רעד

 ריא ,טקיאורַאב יז טָאה ןירעכַאנז עטלַא יד .טנייוועצ ךיז טָאה עבש-תב

 :רעטרעוו טסיירט טגָאזעג ןוא טנעה יד טעלגעג

 זַא ןעז ךָאנ טסעװ .טוג ןייז ךָאנ טעוו'ס .עבשיתב ,טשינ ןייוו --

 .שינעקיּפעצ ףיוא גשיבַא דיומ רעד ,טוג ןייז גנידצלַא טעוו'ס

 טגיילעגסיוא ןטרָאק יד ,ןטרָאק לשעּפ ַא ןעמונעגסױרַא טָאה עטלַא יד

 .טקוקעגניײרַא ייז ןיא גנַאל ,גנַאל ןוא דרע רעד ףיוא

 בָאה -- ?לרעשיּפ ,טסעז ,ןירעכַאנז עטלַא יד ,ןטרָאק טפרַאװ יז --

 ,רבח ןיימ וצ ןפורעגנָא ךיז ךיא

 -- ,רעירפ יו רענעש עבש-תב טציא זיא ןרעטש יד ןופ ןייש םייב --

 ,ןילַא ךיז וצ יו טדערעג לרעשיּפ טָאה

 טָאה -- ,לָאמ עטצעל סָאד טשינ ןוא לָאמ עטשרע סָאד טשינ זיא'ס --

 טמוק קיטשרענָאד ןדעי -- .טרעלקעגפיוא ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל זנוא

 יד רַאפ ןטרָאק יד ריא טגייל ןוא ,ןירעכַאנז יד לדנענג יד טָא ,ןייג וצ יז

 . ןרעטש

 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ?ןירעד טביולג עבשיתב ןוא --

 ,דָאש ַא ןייש עלייו ַא ףיוא יז טכַאמ ןביולג ריא ןוא טביולג יז ---

 -- .ןגיוא ענייז ןיא ןח ןענופעג טלָאװ יז .טשינ סע טעז ךלמה דוד סָאװ

 .ךאלמ עלעבייל טגָאזעג טָאה

 ,ןטרָאק יד טצנַאטעגמורַא לָאמ ןביז ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןירעכַאנז יד

 יו ןסעזעג זיא עבש-תב .דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ

 ,ןייטש ןופ טקַאהעגסיוא

 רָאה עָארג עריא .ןרעטש יד וצ ּפָאק םעד ןסיררַאפ טָאה ןירעכַאנז יד

 :ךורּפש ַא טגָאזעג ןוא טנעה יד טײרּפשעצ טָאה יז .טלטַאּפעצ ןעוועג ןענעז

 .גרעב-ןדע-ןג יד ןופ ןביז עלַא ,עניימ סרעברַאּפש ,ןעילפ וצ טמוק --

 טמענרַאפ .ךייא טרעװשַאב לדנענג עמומ יד .ךייא טפור לדנענג עמומ יד

 .לגילפ ערעייא ןופ ףָאלש םעד ּפָא טלסיירט ןוא ,עניימ סרעברַאּפש ,ףור םעד

 ,ריא .תוחילש ַא טָאה לדנענג עמומ יד ,הצע ןַא ףרַאד לדנענג עמומ יד

 ןעילפ וצ טמוק -- ןרעטש ענעדליג יד ןעלבָאנש ערעייא טימ טקיּפ סָאװ

 .ןציירד זיב לייצ ךיא ! ייווצ ןוא סנייא
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 ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ךורּפש םעד טרזחעגרעביא יז טָאה לָאמ עכעלטע

 .טרַאװעג ןוא טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז ,דרע רעד ףיוא טצעזעגקעווַא

 ןיימ וצ טעילוטעגוצ ךיז ךיא בָאה --- ,ארומ בָאה ךיא ,לרעשיּפ ---

 .רימ ןבענ ןגעלעג זיא סָאװ ,רבח

 -- ,ןּפיל יד וצ רעגניפ ַא טגיילעגוצ ךאלמ עלעבייל טָאה -- ...ססּפ ---

 .ַאש ,ןיש חתַּפ

 ןופ סרעברַאּפש ןביז יד .לגילפ ןופ ןרעטַאלפ ַא טרעהרעד ןבָאה רימ

 טזָאלעגּפָארַא ךָאנרעד ךיז ןוא טפול רעד ןיא טזיירקעג ןבָאה גרעב-ןדע-ןג יד

 .לדנענג ןירעכַאנז-ןדע-זג רעד טנסופוצ רעדינ רעד ןיא

 טעלגעג עטלַא יד טָאה --- ,עניימ ךעלעברַאּפש ,ןפורעג ךייא בָאה ךיא --

 רעד ןיא ןפורעג ךייא בָאה ךיא -- ,רעדנוזַאב רעברַאּפש ןדעי ןופ לגילפ יד

 רימ טלָאז ריא .ןפלעה רימ טלָאז ריא ,עיירטעג ,העש-טכַאנ-ןטימ עמַאס

 םעד טימעג םעד ,רעקנַארק רעד המשנ רעד רַאפ המילש האופר ַא ןעגנערב

 קנַאביזָארג רעד ףיוא ָאד טציז סָאװ ,היחתש עבש-תב ןופ םענעכָארבעצ

 ךלמ םוצ הבהא רעסיורג ריא תמחמ ,ןעניפעג טשינ ור ןייק ךיז ןָאק ןוא

 | .ןייז טנוזעג ןוא ןבעל לָאז ,דוד

 יד ןופ רעטסטלע רעד טגָאזעג טָאה -- ,לדנענג רעטומ ,לעפַאב --

 רימ סָאװ ,גנידצלַא ןעגנערב ריד ןלעוװ רימ ןוא לעפַאב -- ,סרעברַאּפש

 טסלָאז וד :לדנענג עבָאב ,גנידַאב ןייא טימ רָאנ .ןעגנערב וצ חוכב ןענעז

 קירוצ ןלייצרעד ןביוהעגנָא זנוא טסָאה וד סָאװ ,השעמ יד ןקידנערַאפ זנוא

 .רָאי טנזיוט טרעדנוה סקעז טימ

 "רַאפ ךייא לעװ ךיא .םיכסמ -- ,ןירעכַאנז יד טגָאזעג טָאה -- ,טוג ---

 "ךימיבָאה, יד ןגָארט וצ רימ טגנערב ןוא טילפ ריא ןוא השעמ יד ןקידנע

 "רעוו, יד ןוא "םולב-רימ-ךָאנ-סיוא-ייג, יד ,גרעב"ןדעדזג יד ןופ "םולב-ביל

 .ןכייט-ןדע"ןג יד ןופ "זיור-הרּפכ-יד-רימ-ךָאנ

 -רַאּפש יד ןופ רעטסטלע רעד טגָאזעג טָאה -- ,לדנענג עמומ ,טוג --

 .טספרַאד וד סָאװ ,ןעגנערב וצ ריד ןעימַאב ךיז ןוא ןעילפ ןלעוו רימ -- ,סרעב

 .טרָאװ ןטלַאה וטסלָאז ,ןעגנערב ןלעװ רימ םעשעצרימ זַא ,קנעדעג רָאנ

 יד טּפַאכעג ךיז טָאה -- ,טגָאזעג זיא ,טגָאז לדנענג עמומ יד זַא ---

 ןוא טילפ ןוא ,עניימ סרעברַאּפש ,טייצ ןייק טשינ טרילרַאפ --- .ןירעכַאנז

 ריא טעװ .רעגייטש ַא ,ןעו .ןסייהעג ךייא בָאה'כ סָאװ ,טגנערב ןוא טכוז

 ?קירוצ ןייז
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 -רַאּפש יד ןופ רעטסטלע רעד טכַארטעג טָאה -- ? רעגייטש ַא ,ןעוו --

 ריד ןָאק ךיא .יונעג ןגָאז טשינ רימ ןענָאק ,רעגייטש ַא ,ןעוו -- .סרעב

 סָאװ ,ןפָאה רימָאל .טכַאנייב קיטשרענָאד ַא ןיא ןייז טעוו'ס זַא ,ןרעכיזרַאפ

 .רעלענש

 .ןגיולפעגקעװַא ןענעז ןוא לגילפ יד טײרּפשעצ ןבָאה סרעברַאּפש יד

 :טלכיימשעג ןוא טקוקעגכָאנ ייז טָאה ,ןירעכַאנז יד ,לדנענג

 יז ןעמ טפור םיוק ,סרעברַאּפש ןדע-ןג יד טָא רעדניק עיירטעג --

 ,עניימ סרעברַאּפש ,טילפ .טיירג תוחילש רעדעי וצ ,ָאד ףכית ייז ןענעז

 ,קילג טמולחעגסיוא ריא ןעבש-תב טגנערב ןוא קירוצ טמוק ןוא טייהרעטנוזעג

 עריא ןיא .ןייטש ןופ טקַאהעגסיוא יװ ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא עבש-תב

 ןרעטש יד טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ןגיוא

 עטלַא יד טָאה -- ,ןפָאלש ךיז גייל ,ייג ,לרעטכעט ,ייג ,עלעבש ,ייג --

 הלילח ןליקרַאפ ךָאנ ךיז טסנָאק וד ,ייג -- .לטייש סָאד טעלגעג ריא ןירעכַאנז

 וד ,קיטשרענָאד ַא ןיא .לרעטכעט ,טוג ןייז ךָאנ טעוו'ס .דמעה ןזיולב ןיא

 טסעװ וד ,ןעמולב יד ןעגנערב עניימ סרעברַאּפש יד ןלעװ ,טרעהעג טסָאה

 ןױש טעוו'ס .ןעקנירט וצ דוד ךלמ םעד ןבעג ןוא ייט ןערַאּפפיױא ייז ןופ

 .רעטכָאט ,טכער ןייז ןיוש טעוו'ס ,עבש-תב ,טכער ןייז

 -טכַאנ ַא יװ .קנַאב-זָארג רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עבשיתב

 לָאמַא טימ .ּפערט ענלמרימ יד ןײגפױרַא טזָאלעג ךיז יז טָאה ,ןירעלדנַאװ

 סָאװ ,ןירעכַאנז רעד וצ ּפָאק םעד קידנעיירדסיוא ןוא ןבילבעג ןייטש יז זיא

 :טגָאזעג יז טָאה ,ןטנוא ןענַאטשעג זיא

 טלָאװ ךיא .לדנענג ,סרעברַאּפש יד ,ןרַאנּפָא טשינ רָאנ ןלָאז ייז ---

 ןעניז ןופ ּפָארַא טלָאװ ךיא .לדנענג ,ןטלַאהעגסיױא טשינ סע

 -ַאנז יד ןגיּפשעגסיױא לָאמ יירד טָאה -- ?לרעטכעט ,וטסדער סָאװ --

 טסעוװ ,ןיורק ןיימ ,וד ןוא .ןעניז ןופ ּפָארַא םיאנוש ענייד ןלָאז -- .ןירעכ

 ןעניפעג קילג ןייד םעשעצרימ ךָאנ

 ןריולרַאפ טרעו ןוא קעװַא טקניה ןירעכַאנז יד יוװ ,ןעזעג ןבָאה רימ

 טשינ ּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עבש-תב .דלַאװ ןטנעָאנ ַא ןיא

 ,לטייש םעד טזיולעג ריא טָאה לַארטש-הנבל ַא .רעהַא טשינ ןוא ןיהַא

 ןָאטעג ריא ייב ךיז טָאה'ס סָאװ ,טסייוו רעוװ .ןענַאטשעג יז זיא עלייוו ַא

 .רעטייוו ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא יז טָאה לָאמַא טימ ? ןצרַאה ןיא

 "תב .טנפעעג ןעועג זיא רעמיצּפָאלש סכלמה דוד ןופ רעטסנעפ סָאד
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 טלָאװ לַאג יד .ארומ טַאהעג יז טָאה ןקוקנײרַא ,טרעהעגנייא ךיז טָאה עבש

 ,טצַאלּפעג ריא

 -- .טלמרומעג יז טָאה -- ,ןרַאנּפָא טשינ רָאנ ןלָאז סרעברַאּפש יד --

 ךיז יז טָאה --- ,ןרַאנּפָא טשינ ןלעוװו סרעברַאּפש סלדנענג עמומ רעד ,ןיינ

 .רעמיצפָאלש ןיא ךיז וצ ןיירַא זיא ןוא טסיירטעג

 :לרעשיּפ רבח ןיימ ןָאטעג ערָאט ַא בָאה ךיא

 ?ןעזעג טסָאה ,לרעשיּפ ---

 ?רעדנילב ַא ,ךיא ןיב סָאװ ?ןעזעג טשינ בָאה ךיא ,ןעד סָאװ --

 ?טרעהעג גנידצלַא ,לרעשיּפ ,וטסָאה טרעהעג ןוא --

 ? רעביוט ַא ןיב ךיא ,ןעד סָאװ .טרעהעג ךיא בָאה יאדוװַא ,ןעד סָאװ --

 רעגניפ ַא טגיילעגוצ לָאמַא רעדיוו טָאה ךוטסַאּפ רעד ךאלמ עלעבייל

 :ליומ םוצ

 ,לָאמ טייווצ ַא ןהנעטסיוא ןיוש ךיז טעוװ ריא ...ססּפ ...הרבח ..ססּפ ---

 -- ?ןעשעג רעטציא טעװ סָאװ .םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא ןבָאה רימ

 ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא טַאהעג ארומ ןוא טכַארטעג זנוא ןופ רעדעי טָאה

 -- ?ןייז סָאד ןָאק רעוו .דרעפ ַא ןופ ּפָאלַאג םעד טרעהעג ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ .ןגערפ וצ טַאהעג ארומ ןגעווטסעדנופ ןוא טכַארטעג ךיא בָאה

 ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעועג זיא רע .דרעפ ןסייו ַא ףיוא רעטייר ַא ןעזרעד

 ,טכיל-הנבל ןיא טרעמישעג טָאה סָאװ ,רעצנַאּפ

 ןעגנַאגעגוצ זיא רע ,דרעפ םנופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רעטייר רעד

 :לוק ַא ףיוא ןפורעגסיוא ןוא ץַאלַאּפ סכלמה דוד וצ טנעָאנ

 !ןטסעמרַאפ ךיז רימָאל ,ףיוא ייטש ,דוד ,יעה ---

 -יצעג רָאנ טָאה טניו רעד .טרירעג טשינ רענייק ךיז טָאה ץַאלַאּפ ןיא

 ,רעמיצפָאלש סכלמה דוד ןופ ןעגנַאהרָאפ יד ןשיווצ טרעט

 רע .טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא טָאה רעצנַאּפ םענרעזייא ןיא רעטייר רעד

 :רעכעה ךָאנ ןגירשעג ןוא םערָא ןטרעצנַאּפעג ןייז טקערטשעגסיוא טָאה

 ךיז רימָאל ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא סױרַא םוק ןוא ףיוא ייטש ,דוד ,יעה --

 ! ןטסעמרַאפ

 -ָאלשרַאפ יד ןבירעג ךיז טָאה רע .ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא זיא ךלמה דוד

 סָאװ ,רעטייר םוצ טגָאזעג ןוא ץענעג ןקַאמשעג ַא ןעגנולשעגנייא ,ןגיוא ענעפ

 : ןטנוא ןענַאטשעג זיא

 -םלוע םנופ ןפָאלטנַא לָאמַא רעדיוװ ןיוש טסיב ?לואש ,סע טסיב וד --
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 טשינ ךימ וטזָאל סָאװרַאפ ?לואש ,ןבָאה רימ ןופ וטסליוו סָאװ ; והותה
 ? ןפָאלש

 ןוא רעטיב ןעוועג זיא רעטכעלעג ןייז .טכַאלעצ ךיז טָאה ךלמה לואש
 : קיכעטש

 דלעפ ןעיירפ ןפיוא !ןטסעמרַאפ טציא ךיז רימָאל ,דוד ,ּפָארַא םוק --
 ! ןטסעמרַאפ ךיז רימָאל

 :ןָאטעג ץענעג ַא לָאמַא רעדיװ טָאה ךלמה דוד
 ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא .לואש ,ןגָאלש וצ ךיז קשח ןייק טשינ בָאה'כ --

 ,ןגָאלש ךיז טשינ ןוא גונעת ןבָאה ,ןעורּפָא ךיז ןדע"ןג
 ךיז ארומ טסָאה ,ןדחּפ -- .ךלמה לואש טרענודעג טָאה -- !ןדחּפ --

 וטסלָאז ןיורק יד !ןדחּפ ,ןיורק יד ּפָא קירוצ רימ ביג ָאט .ןטסעמרַאפ וצ
 ?ריד טגָאז ןעמ סָאװ ,טסרעה וד !ןבעגּפָא ףכית רימ

 -- ,ךלמה דוד טגָאזעג ןסַאלעג טָאה -- ,לואש ,ףיוא טשינ ךיד גער --
 טשינרָאג ייס-יוו-ייס טסעװ וד זַא ,ןגערפיוא טסיזמוא ךיז וטסלָאז יַאמעלַא
 ריד טייר ןוא דרעפ ןפיוא ףיוא קירוצ ךיד ץעז ,לואש ,ךימ גלָאפ .ןלעוּפ
 ! ףָאלש םעד םיקידצ יד ןרעטש וטסלָאז יַאמעלַא .ןײרַא והותה:םלוע ןיא קירוצ

 רעצנַאּפ ןיא רעטײר םעד טָאה ךלמה דוד ןופ ןדער ענעסַאלעג סָאד
 לגייפ יד זַא ,לוק ַאזַא טימ ןגירשעג טָאה רע .םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא
 .טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה ןטסענ יד ןיא

 ייב ןיורק יד ןעמונעגוצ !ץלעּפ ןיא קידצ םעד ,ןָא רָאנ םיא טטקוק --
 טימ לופ סיפ יד זיב ּפָאק ןופ .קידצ ןָא ךָאנ ךיז טפור'ס ןוא ךלמה לואש

 ,קידצ ןָא ךָאנ ךיז טפור'ס ןוא תוריבע

 עקיטכַאנייב יד וצ טניואוועגוצ ןעוועג ןיוש ,סיוא טזייוו ,זיא ךלמה דוד
 ןקיאורַאב טװאורּפעג ןוא ןָאקלַאב ןפיוא קיאור ןענַאטשעג זיא רע .ןטיזיוו
 .רעטייר ןטגערעגפיוא םעד

 רעמ סָאװ ןרָאװעג זיא ךלמה לואש .ןפלָאהעג טשינ רעבָא םיא טָאה'ס
 ; טהפרשעג שממ ,טנערבעג ןבָאה ענייז ןגיוא יד .רעטציירעצ ץלַא

 ןיורק יד ?ריד גָאז ךיא סָאװ ,טסרעה וד !ןיורק יד ּפָא רימ ביג --
 טשינ רימ טסעווװ וד זיב ,ןענַאד ןופ ןטערטּפָא טשינ לעװ ךיא !ּפָא רימ ביג
 .ןיורק יד ןבעגּפָא

 ןפָאלעגוצ זיא יז .טקעוועגרעביא גשיבַא ךיז טָאה יירשעג סלואש ןופ
 ;ךלמה דוד ייב טגערפעג ענעקָארשרעד ַא ןוא רעטסנעפ םוצ
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 ? ױזַא סע טיירש רעוו ? לדוד ,זיא סָאװ --

 ריא ןוא ןרעטש ןיא ןָאטעג שוק ַא ריא טָאה רע .טקיאורַאב יז טָאה דוד

 ןעמוקניײרַא טונימ יד דלַאב טעװ רע .ןפָאלש ןגייל ךיז ןסייהעג

 "עג טָאה יז .ענרַאס ענעקָארשעגרעביא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה גשיבַא

 : ךלמ םייב ןטעבעג ךיז ןוא ףוג ןצנַאג ןטימ טרעטיצ

 .ךיד טעב ךיא ,טשינ ךיז םיוז ,עז רעבָא ,לדוד ,ייג ךיא --

 "עג ץלַא ךָאנ זיא ךלמה לואש .טעב ןיא ןכָארקעגנײרַא קירוצ זיא יז

 טרעדָאפעג ,טָארדעג ,טלדיזעג ,ןדוד וצ ןטסיופ טכַאמעג ,ןטנוא ןענַאטש

 ,גנוניימ ןייז טיול ,טָאה דוד סָאװ ,ןדע-ןג ןיא לוטש םעד ןוא ןיורק יד קירוצ

 .ןעמונעגוצ םיא ייב

 טָאה רע .ןשרעהַאב טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה ךלמה דוד

 :לוק ַא ףיוא ךיוה ןָאטעג גָאז ַא ןוא דמעה:טכַאנ סָאד ןביוהרַאפ

 ! ינקשי --

 -- .רעצנַאּפ םענרעזייא ןיא רעטייר רעד ןגירשעג טָאה -- !בנג --

 .המלש ןוז ןייד ייב "ינקשי, םעד ןוא ןיורק יד טעבנגעג וטסָאה רימ ייב

 ןופ ריט יד טכַאמרַאפ ,רעמיצפָאלש ןיא ךיז וצ ןײרַא זיא ךלמה דוד

 .רעטסנעפ םייב ןעגנַאהרָאפ יד ןגיוצרַאפ ןוא ןָאקלַאב

 רע טָאה לָאמ עכעלטע ,דרעפ ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה ךלמה לואש

 "םיוא ןַא טימ .ךלמה דוד ןופ ץַאלַאּפ םעד טזײרקעגמורַא ּפָאלַאג ןיא ןיוש

 :ןריואושעג רע טָאה ןרעטש יד ןגעק טסיופ רענעביוהעג

 "עג ןיוש ךיז טָאה'ס זַא ,טשינ ןיימ .דוד ,ןעמענ עכַאר לעװ ךיא --

 רעקיטכעמלַא רעד רימ עפלעה רהַאװ ָאז ,עכַאר ןעמענ לעװ ךיא ,טקידנע

 ! למיה ןיא

 לרעשיּפ רבח ןיימ .לרעשיּפ רבח ןיימ ןָא טרעמַאלקעג ךיז בָאה ךיא

 ,ךאלמ עלעבייל ךוטסַאּפ םוצ טעילוטעגוצ רעטסעפ ךיז טָאה

 -- .טעשטּפעשעג ךאלמ עלעבייל טָאה -- ?הרבח ,ןעזעג טָאה ץע --

 טקעװ ןוא ,לואש ,קינוהותה-םלוע רעד טָא ,ןטייר וצ רע טמוק לָאמ עלַא

 ענעגייא יד רעביא ךיז טרזח ,טמוק רע ןעװ ,דימת .דוד ךלמ םעד ףיוא

 ףיוא ּפָא טשינ טערט רע .טרָאװ ייב טרָאװ ,סעומש רענעגייא רעד ,השעמ

 טגָאז ןוא דמעה סָאד טביוהרַאפ ךלמה דוד זיב ,תונעט ענייז טימ רָאה ןייק

 ,"ינקשי, םיא
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 .טנקלָאװרַאפ םיא ייב זיא ןרעטש רעד ,רעזייב ַא קעװַא רע טייר טציא --

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ? רע טייר ,רעגייטש ַא ,ןיהואוו

 -- ,ןפורעגנָא עלעבייל ךיז טָאה -- ,הרבח ,ןעילפכָאנ םיא רימָאל ---

 זַא ןקרעמַאב טשינ לָאז רע .ןרעה טשינ ןעמ לָאז ךרָאש ןייק ,ליטש רעבָא

 .ךָאנ םיא טקוק ןעמ ןוא ךָאנ םיא טילפ ןעמ

 רימ .ןגיולפעג ןענעז רימ ןוא לגילפ ערעזנוא טײרּפשעצ ןבָאה רימ

 .טעכעדעג םיוק טָאה זנוא ןופ רעדעי .לגילפ יד טימ טעכָאפעג ליטש ןבָאה

 ערעגָאמ ,עכיוה ןייז ,דרעפ סייוו ןייז ףיוא ןטירעג זיא ךלמה לואש

 -מוא ןוא ענדָאמ טכַאנ-הנבל רעד ןופ ןָאפ ןפיוא טנכײצעגּפָא ךיז טָאה רוגיפ

 ,ךעלמייה

 -- .טעשטּפעשעג ךוטסַאּפ עלעבייל טָאה -- ,המשנ עקיאורמוא ןַא --

 החונמ ןייק טשינ טָאה ןוא דרע רעד ףיוא החונמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע

 ,טייהרעטיוט ףיוא םיא טסערפ טייקיאורמוא יד .טלעװ רערעדנַא רעד ףיוא

 ,טייהרעקידעבעל ןסעגעגפיוא םיא טָאה יז יו טקנוּפ

 סָאד ןטלַאהרַאפ ךלמה לואש טָאה זיוה טכעלַאקעג-סייוו ,ןיילק ַא רַאפ

 ןרָאּפש עקידנעגנילק טימ ןוא דרעפ םנופ ןעגנורּפשענּפָארַא זיא רע ,דרעפ

 ,זיוה ןטכעלַאקעג-סייו םעד ןופ רעטסנעפ םוצ טרעטנענרעד ךיז

 טניואו -- ,טרעלקעגפיוא עלעבייל טָאה -- ,זיה םעד ןיא ,ָאד --

 ,רעטבייװַאב ןייק טשינ ,רוחב רעטלַא ןַא ץלַא ךָאנ זיא רע .איבנה לאומש

 -הלהק עשינדע-ןג יד ןיא טשינ ךיז טשימ ,ןדײשַאב טבעל רע .סע טסייה

 לסיב'ס ּפָא םיא טכָאק ,םיא טנידַאב ,סעצנָאװ טימ עטכאלמ ַא ,לסָאס .,ןכַאז

 .רעטלַא רעד ,טשינ רע ףרַאדַאב רעמ .שעוװ יד םיא טעטַאלרַאפ ,ץכעקעג

 רימ רע טעװ ,ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו זַא ,טגָאזעגוצ וליפַא רע טָאה רימ

 .רעביא ךָאנ רע טעװ ךיז רַאפ .ןתיול ןוא רבה-רוש קלח ןייז ןעקנעשקעוװַא

 ...רמושמהיןיי קלח םעד ןזָאל

 ,לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא .רעטסנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ךלמה לואש

 :ןפורעג השעמ-תעשב ןוא רעכעה ץלַא לָאמ סעדעי .לָאמ יירד

 .סע ןיב ךיא !ףיוא ייטש ,איבנה לאומש ,לאומש --

 ,ןעמוקעגסױרַא זיא איבנה לאומש רעטלַא רעד .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 ןרעיוא יד ףיוא .טײקטלַא ןופ בירט ןגיוא יד ,סייוו-יינש ןעוועג זיא דרָאב ןייז

 .ךעלביוט לסיבַא ןעוועג רע זיא
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 סָאװרַאפ --- .טגָאזעג איבנה לאומש טָאה -- ?ָאד רעטייוו ןיוש טסיב --

 ?ןפָאלש טשינ ךימ וטזָאל

 רע ,ןרָאװעג רענעלק יו סעּפע זיא ךלמה לואש ןופ רוגיפ עכיוה יד

 ,איבנ ןטלַא םעד רַאפ ןגיובעגנייא ךיז טָאה

 ךיא ןָאק ױזַא יו !איבנ ,ןעלזייא-ליומ סנטַאט םעד ןכוז רימ ףלעה ---

 ? ךוטסַאּפ רענדיב ,ךיא ,ןעלזייא-ליומ יד ןָא ןרעקמײהַא ךיז

 טָאה דרָאב עסייוו ןייז .ןָאטעג לכיימש ַא רעטיב טָאה איבנ רעטלַא רעד

 ,טניוו ןשיטכַאנייב ןיא ןָאפ-טיונ ַא יװ ,טרעטיצעג

 -רַאפ ַא'ס ,לואש ,ןעניפעג טשינ רעמ ןיוש וטסעוװ ןעלזייא-ליומ יד ---

 טָאה עדַאטס יד .ןרעװ טשינ רעמ ןיוש וטסעוװ ךוטסַאּפ ןייק ,ךַאז ענעלַאפ

 .שרעדנַא רעצעמע ןיוש

 -- .טעּפילכעג לואש טָאה -- ,ךלמ ןייק טשינ ןוא ךוטסַאּפ ןייק טשינ --

 ,הצע ןַא ביג ,גָאז ?איבנ ,עשז-ןעד עשזיסָאװ זיא

 לסיירט ַא ךָאנרעד ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה איבנ רעטלַא רעד

 ןטכעלַאקעג-סייו ,ןליטש םעד רעביא ןרעטש יד .דרָאב עסייוו יד ןָאטעג

 .רעקירעיורט ןוא רעסערג ןרָאװעג ןענעז זיוה

 ?ןסיו סע ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ?לואש ,וטסגערפ עשז-ןעד סָאװ --

 ךיא בעל ,תמאה-םלוע ןפיוא ,ָאד .איבנ ַא ןעוװעג ךיא ןיב דרע רעד ףיוא

 ןענַאװ ןופ .תווצמ עניימ רַאפ טמיטשַאב רימ טָאה ןעמ סָאװ ,עיסנעּפ רעד ןופ

 ?ןענַאװ ןופ ,לואש ,ןסיוו ךיא לָאז

 ַא .ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא טָאה רעצנַאּפ םענרעזייא ןיא רעטייר רעד

 ,טניימעג בָאה ךיא .טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ טמעטָאעג טָאה טייקירעיורט

 .ןרעו עגושמ לעװ ךיא זַא

 : סעצייל יד ןָאטעג יצ ַא ,דרעפ ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה ךלמה לואש

 .ןײרַא והותה-םלוע ןיא קירוצ ,ָאװ !לרעלדָא ,ָאוװ --

 ןעקנופ יד ןעזעג רָאנ ןבָאה רימ .טניוו ַא יו ןגיולפעג זיא דרעפ סָאד

 ,סעװָאקדָאּפ ענייז ןופ טצירּפשעג ןבָאה סָאװ

 ,רעטייר ןקירעיױרט םעד טקוקעגכָאנ טָאה איבנה לאומש רעטלַא רעד

 .ןרָאװעג םלענ ןצנַאגניא זיא רע זיב

 בוטש ןיא ךיז וצ ןירַא קירוצ זיא ןוא טצפיזעגּפָא טָאה רעטלַא רעד

 ןיכעק יד ןקעוואוצפיוא טשינ ידכ ,רעגניפיץיּפש יד ףיוא

 רענייא רעדעי .געוו םנופ דנַאר םייב טצעזעגקעווַא עלַא ךיז ןבָאה רימ
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 ערעזנוא רעביא ןרעטש יד .תובשחמ ענייז ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא זנוא ןופ
 ןטשרע םעד טכַאמעג טָאה טניו רעליק ַא .רעכיילב ןרָאװעג ןענעז ּפעק
 .רעטיג סכלמה דוד רעביא ריצַאּפש

 רימ -- ךַאילש םנופ גנעל רעד רעביא ןלַאפעג ןענעז סנטָאש ייווצ
 יז ,ןעילפ םיכאלמ עטסָארּפ ייוצ ןעזעג ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ןבָאה
 רעייז ןופ טרָאװ סעדעי טרעהעג ןבָאה רימ .קירעדינ רעייז ןגיולפעג ןענעז
 ,סעומש

 טגָאזעג ךאלמ ןייא טָאה -- ,לונייז ,ןּפַאכ טשינ רָאנ זנוא לָאז ןעמ --
 יד סנטשרע .טַאהעג טלָאמצנעד רימ ןטלָאװ םינּפ ןייש ַא -- ,ןטייווצ םוצ
 .קיטייו רעד ןוא השוב יד סנטייווצ ןוא ץימש

 ,רעטייווצ רעד טגָאזעג טָאה --- ,ךלמילא ,ןופרעד ןטכַארט טשינ רימָאל --
 .סיוא רעמ טשינ ןיוש זיא'ס .ןעגנולעג טעוו'ס זַא ,ןפָאה רימָאל ןוא --
 ןעמ ןוא גָאט ןצנַאג םעד טעװערָאה ןעמ .רעטיג סכלמה דוד ןיא ןטלַאהוצ
 ,טרָאװ ַא סױרַא ןעמ טגָאז םױק .טעז רעד וצ ןסע וצ טשינ ןליפַא טָאה
 .םיכאלמ יו טשינ ןוא תויח יװ זנוא טלדנַאהַאב ןעמ .ץימש ףכת זיא

 רָאנ -- ,ךאלמ רעטשרע רעד טגָאזעג טָאה -- ,טכערעג יאדװַא טסיב --
 סָאװ .ןצרַאה ןיא ךָאל ַא רימ טרעװ ,רעדניק יד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא
 ?!קידלוש ךעבענ ייז ןענעז

 ,רעטייווצ רעד טצפיזעגּפָא טָאה --- ,ענעגייא סָאד ךיוא זיא רימ טימ --
 ןיוש זיא ָאד ,דמערפ רעד ןיא לזמ רעזנוא ןוואורּפ רימָאל ,ןלַאפרַאפ רָאנ --

 ןטלַאהסיױא םוצ טשינ

 יז ןוא טקוקעגכָאנ ייז ןבָאה רימ .ןדנואוושרַאפ ןענעז םיכאלמ ייווצ יד
 ןוא ןטָארעג ייז לָאז ןפיױלטנַא סָאד זַא ,ןָאטעג הליפת בָאה ךיא .טרעױדַאב

 .דמערפ רעד ןיא טעברַא ןעניפעג ןלָאז יז

 יד טימ ןעשטּפעש ןיימ ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה ךאלמ עלעבייל
 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא עלייו ַא טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .,ןּפיל

 ןפיולטנָא סָאד זַא ,ןעמעננָא רימָאל ? ייז ןפיולטנַא ןיהואוו ,םינָארַאנ --
 ןימ םעד רַאפ ...רעסעב ןעד זיא שרעדנַא ץעגרע .ןעגנולעג ייז טעװ
 ןדע-ןג ןייק טשינ ןדע"זג רעד זיא םיכאלמ

 רעד ףיוא ןרָאװעג ענטומעלַאק קרַאטש רימ זיא דייר סעלעבייל ןופ
 .םיכאלמ ענעפָאלטנַא יד ןוא ענעבילבעגקירוצ יד טרעױדַאב בָאה ךיא .המשנ

 ,םיכאלמ ענעּפָאלטנַא ייווצ יד ןופ רעבייוו יד טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא
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 ןייועג סָאד טרעהעג בָאה ךיא .ירפ רעד ןיא ןּפַאכפיױא ךיז ןלעוו ייז יו

 : .רעדניק יד ןופ רעמָאיעג סָאד ןוא תונוגע עטסיוו ייווצ יד ןופ

 זיא רעטלַא רעד .טנפעעג ךיז טָאה בוטש סאיבנה לאומש ןופ ריט יד

 רע טָאה ךלמה לואש ןופ טיזיוו ןכָאנ זַא ,סיוא טזייוו .ןעמוקעגסױרַא רעדיוו

 רעד רַאפ טײרדעגמורַא ךיז טָאה רע .ןרעװ ןפָאלשטנַא טנָאקעג טשינ רעמ

 ,גָאט ןרעוו לָאז'ס זַא ,אמתסמ ,טרַאװעג ,קירוצ ןוא ןיהַא ,קירוצ ןוא ןיהַא בוטש

 -- .ךאלמ עלעבייל טגָאזעג טָאה -- ?ןציזסיוא ָאד רימ ןלעוװ סָאװ ---

 ,ךלמה דוד ןופ ץַאלַאּפ םוצ ןעילפקירוצ רימָאל

 זייוקיצנייא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרעטש יד .ןגיולפעגקירוצ ןענעז רימ

 ,רעליק ןרָאװעג זיא ןדע-ןג ןיא ,ןשעלסיוא

 ןעועג זיא םורַא ןוא םורַא .טזָאלעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה ץַאלַאּפ ןרַאפ

 ,וליפַא ךרָאש ןייק טרעהעג טשינ טָאה ןעמ ,ליטשיַאש

 -עגּפָא םיא טָאה רעטייווצ ַא .ןָאטעג יירק ַא ואוו:-ץעגרע טָאה ןָאה ַא

 בױט לע ךיא ,טניימעג בָאה'כ זַא ,יירקעג ַאזַא ןרָאװעג זיא'ס .טרעפטנע

 ...ןרעוו

 רעטסטלע רעד ןזיװַאב ךיז טָאה םערוט-ךלמה:דוד םנופ ךַאד ןפיוא

 יירק ַאזַא טָאה רע .םַאק ןטיור:רעטנוצ ַא טימ ןַאמהרבח ַא ,ןָאה-ןדעדןג

 םעד ןשָאלרַאפ טָאה רע זַא ,לגילפ ענייז טימ ןָאטעג עכָאפ ַא ןוא ןָאטעג

 .רעגייז-הנבל

 םיכאלמ .רעדורעג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעטַאכ ענעמייל עלַא ןיא

 .טעברַא רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא ףָאלש םנופ טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה

 יד ןבײרטסױרַא ןייג זומ רע זַא .טגָאזעג זנוא טָאה ךאלמ עלעבייל

 רעירפ וצ ףיוא ןעילפ לייוורעד ןלָאז רימ .ןירַא דלעפ ןיא ףָאש עדַאטס

 זנוא טָאה רע .ףָאש יד טימ ןעמוק טעװ רע זיב ,ןטרַאװ םיא ףיוא ןוא

 םעד ףיוא ןטרָאד עקַאט .ןטרַאװ םיא ףיוא ןלָאז רימ ואוו ,ןלָאמעגסיוא

 ,ןטכענ ןפָארטעג םיא ןבָאה רימ ואוו ,לגרעב םענעגייא

 ,ןּפַאטרעד ,הלילח ,ךייא ןָאק ןעמ לייוו ,הרבח ,ךיז טריר --

 ןבָאה ,ןעלרעשיּפ טימ ךיא ,עדייב רימ ןוא ןלַאטש יד וצ קעװַא זיא רע

 עלעבייל ואוו ,גנוטכיר רעד ןיא ןגיולפעג ןענעז רימ ןוא לגילפ יד טיײרּפשעצ

 .ןזיוועג זנוא טָאה ךאלמ

 ןעוועג זיא זָארג סָאד ,טזָאלעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה לגרעב םענירג ןפיוא

 .טכַאנ רענעּפָאלשעג-טשינ רעד ןופ דימ ןעוועג ןענעז רימ .סַאנ



 רעגנַאמ סיציא |( 0

 טציילפרַאפ טָאה טייקָאלב יד .ָאלב ןעוועג זיא גנורעמעד-ןגרָאמ יד

 ,טסירגַאב ךיז ,טרעשטיווצעג ןבָאה לגייפ יד .ךלמה דוד ןופ רעטיג יד

 .גָאט"ןדע-ןג םעיינ םעד טימ ךיז טיירפעג

 ?!לרעשיּפ ,רעטיג סכלמה דוד ןיא טכַאנ רעד וצ וטסגָאז סָאװ --

 ַא לָאמנייא ןיוש ןעוועג זיא'ס ?אבַא-לאומש ,ןגָאז ךיא לָאז סָאװ --

 .רעדניק-סדניק ןוא רעדניק רַאפ ןלייצרעד וצ ןבָאה ןרימ .טכַאנ

 וצ קידנעייג םיכאלמ יד ןעגניז סנטייוורעדנופ יו ,טרעהעג ןבָאה רימ

 ןוא רעליטש ךָאנרעד ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא גנַאזעג סָאד ,טעברַא רעד

 ,טרעהעגפיוא ןצנַאגניא סע טָאה ףוס םוצ

 טגערפעג ךיא בָאה -- ?לרעשיּפ ,ךאלמ עלעבייל ןייז ץעגרע ןָאק ואוו ---

 .רבח ןיימ ייב

 דלַאב רע טעוו אמתסמ ?אבַא-לאומש ,ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ --

 ,םיא ףיוא ןטרַאװ רימ זַא ,ךָאד טסייוו רע .ןעמוקנָא

 ןעמוקעגנָא זיא ךאלמ עלעבייל ןוא טרעיודעג ךס ןייק טשינ טָאה'ס

 ,לפייפ ןייז ףיוא טליּפשעג ןוא ףָאש עדַאטס יד ןבירטעג ךיז רַאפ טָאה רע

 ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .זנוא ןבענ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה עלעבייל

 -עגּפָא ןבָאד רימ .זעק םענעפָאש קיטש ַא ןוא טיורב ץרַאוװש ַא עברָאט ןייז

 ,רבח רעזנוא טימ טנגעזעג ךיז ןוא ןסעג

 ריא -- ,טגָאזעג זנוא וצ ךאלמ עלעבייל טָאה --- ,לָאמַאכָאנ סטמוק --

 ןטרַאװ טשינ ךיז טזָאל ןוא טעז .םיחרוא עטגיילעגנָא ןייז רימ ייב טעו

 ,טייצ ךס ןייק ךיז ףיוא

 ןזָאלרַאפ וצ דָאש ַא ןעוועג זנוא זיא'ס .טשוקעצ םיא טימ ךיז ןבָאה רימ

 עמַאמ סלרעשיּפ .טזומעג ןבָאה רימ רָאנ ,לכאלמ עסעװרָאב ,ענייש סָאד טָא

 .טישכת ריא בילוצ קיאורמוא ,אמתסמ ,ןעוועג ןיוש זיא

 . רימ .רבח ןרעייט ןיימ טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה םייה רעד ןופ טנעָאנ

 רימ ואוו ,ןלייצרעד טשינ רימ ןרָאט םענייק זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ןשיווצ ןבָאה

 .ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ןוא ןעוועג ןענעז

 ןגיולפעג זיא זנוא ןופ רעדעי ןוא ףכ-:תעיקת ןבעגעג ךיז ןבָאה רימ

 ...ךיז וצ ךיא ןוא ךיז וצ םייהַא לרעשיּפ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא

 ,טגָאטעג ןיוש טָאה רעטסנעפ ןיא .ןלייצרעד וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא
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 יד .טרעטיצעג טָאה דרָאב עסייוו ןייז .בר רעד ןסעזעג זיא רימ ןגעקטנַא

 .ןעניוטש ןופ ןוא ןפָאלש-טשינ ןופ טיור ןעוועג םיא ייב ןענעז ןגיוא

 ,רע זיא הררש ענשזַאװ ַא -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,םיאלּפ-יאלּפ --

 "רַאפ טשינ רָאנ םיא לָאז'ס ,ןגעמרַאפ ַאזַא ערָאהענײק .ךלמה דוד רעזנוא

 .ןרעו טרעטש

 ױפָא ןעועג םיא ייב זיא ליומ סָאד .ןושל ןָא ןסעזעג זיא ןייד רעד

 טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע .ןייצ יד ןלייצרעביא טנָאקעג םיא ייב טָאה'מ

 .טדערעגסױרַא

 ןפיוא רעגניפ יד טימ טקױוּפעג טָאה ץיוורוה לכימ 'ר ריבג רעד רָאנ

 ףיוא טרזחעגרעביא לָאמ טרעדנוה ַא ,טשינ תועט ןייק בָאה'כ ביוא ןוא ךיוב

 ."רַאברעדנָאז; טרָאװ סָאד שטייד

 :טנעה יד טימ קסעילּפ ַא ןבעגעג טָאה עמַאמ ןיימ

 דניק סָאד ןוא ןסיורד ןיא ןיוש טגָאט'ס ,ןעמַאמ רעד זיא קיטייוו ַא --

 סצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ ,םינלזג .גיוא ןייק טכַאמעגוצ טשינ ךָאנ טָאה

 ! דניק ןפיוא

 ךיז טָאה רעװ ?עדלעז ,ןבָאה רימ ןופ וטסליוו סָאװ ...ךיא ....ךיא --

 ?דניק ןפיוא טצעזעגנָא ָאד

 םיא ףיוא טָאה יז .טרעפטנעעג טשינרָאג ןטַאט םעד טָאה עמַאמ ןיימ

 ןעװ .טרעטיצרַאפ ןרָאװעג ןצנַאגניא זיא עטַאט רעד זַא ,ןָאטעג קוק ַא רָאנ

 .ןעשעג םיא טימ טלָאװ סע סָאװ ,טסייוו רע ,שיט םניא ןָא טשינ ךיז טלַאה רע

 טשינ רעיש ךימ טָאה יז .טנעה יד ףיוא טּפַאכעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 .ןשוק עריא טימ טקיטשרעד

 .רענייד ןעמַאמ רעד קיטייוװ ַא ,ןפָאלש םוק ,רעניימ שידק ,םוק --

 ןיב'כ .ןגיװ ןעמונעג ךימ ןוא לגיוו ןיא טגײלעגנײרַא ךימ טָאה יז

 .טכַאמעג רעדימ ךָאנ ךימ טָאה גיוו רעד ןופ ןגיוו סָאד ןוא דימ ןעוועג

 טגָאזעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ךיא בָאה ןרעוו ןפָאלשטנַא ןרַאפ עגר ַא

 ,ןעמוק טשינ ייז ןלָאז טכַאנרעדפיוא טנייה זַא ,םיטַאבעלַאב עבושח יד וצ

 ךיא לעװ טכַאנרעדפיוא ןגרָאמ םעשעצרימ .דימ קרַאטש ןיב ךיא תמחמ

 .ןדע-ןג ןופ תוישעמ יד ןלייצרעד רעטייוו יז רַאפ

 ,טרעהעג ךָאנ בָאה ךיא .לגיוו ןיא טגיײלעגקעװַא קירוצ ךיז בָאה ךיא

 ןטימ ךיז ןענעגעזעג םיטַאבעלַאב יד יװ ,ּפירקס ַא טימ ךיז טנפע ריט יד יו

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןיב ךיא ,ןּפעלק ןעמונעג רימ ךיז ןבָאה ןגיוא יד .ןטַאט
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 סכלמה דוד ןיא טכַאנ יד טבעלעגרעביא לָאמַאכָאנ ךיא בָאה םולח ןיא

 טרעהעג ןוא לרעשיּפ רבח ןיימ ןעזעג לָאמַאכָאנ ךיא בָאה םולח ןיא ,רעטיג

 םולח םענעגייא םעד ןיא ןוא .רעדיל ענייש סכוטסַאּפ םעד ךאלמ עלעבייל

 ץיוורוה לכימ 'ר ריבג ןרַאפ ןוא ןייד ןרַאפ ,בר ןרַאפ טלייצרעד ךיא בָאה

 ןדע-ןג ןיא ןעגנובעלרעביא עשילרעטסיוא עניימ
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 ךבהירוש ןטימ ארונ השעמ ַא

 ףיוא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עלַא .גָאט ןצנַאג םעד ןֿפָאלשעגּפָא ןיב יא

 טָאה עטַאט רעד .ןקעוואוצפיוא טשינ הלילח ךימ ידכ ,רעגניפ-ץיּפש יד

 ןױוש זיא טרָאװ ַא ןדערסױרַא ןופ ,ּפָאק םעד ןביוהוצפיוא טגַאװעג טשינ

 טוג טָאה עמַאמ ןיימ .טעקנָאלבעגמורַא ךיז רע טָאה ןטָאש ַא יו .טדערעגּפָא

 ,ףָאלש םעד ןרעטש טשינ רימ לָאז ןעמ ,ןבעגעג גנוטכַא

 טעמכ ןעוועג ןיוש זיא רעמיצ ןיא .טּפַאכעגפיױא ךיז ךיא בָאה טכַאנרַאפ

 .הרשע-הנומש ןענַאטשעג עטַאט ןיימ זיא לקניוו ַא ןיא ,לקנוט

 "עגוצ ןוא טצענעגעגּפָא קַאמשעג ,ןגיא יד טשיוװעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 ,לגיוו ןיימ וצ עמַאמ יד ןפור

 ןצנַאג םעד בָאה ךיא .ןגיוז וצ רימ ביג ןוא טוג ױזַא ייז ,עמַאמ --

 סע ,ףָאלש ךיא ןעוו זַא ,ךָאד טסייוו וד .טַאהעג טשינ לױמ ןיימ ןיא גָאט

 ,טשינ ךיא

 "עג ףכית רימ טָאה יז ןטעב טזָאלעג טשינ ךיז טָאה עניימ עמַאמ יד

 רעד זיא'ס יװ ,טשוקעג ,טעלגעג השעמיתעשב ךימ ןוא ןגיוז וצ ןבעג

 .עמַאמ ַא ןופ רעגייטש

 ,ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא .רעניימ שידק ,טעשטומעג ךיד ןבָאה ייז ---

 טכַאנ עצנַאג יד ? דניקי-גיוז ַא ןפָאלש ןזָאל טשינ ןלָאז ןדיא ענעסקַאוװרעד זַא

 טָאה -- ןעמעלַא ןיא .ןדע-ג םנופ תוישעמ ןלייצרעד טזומעג ייז רע טָאה

 -- ,הרשע-הנומש ןעגנַאגעגסיױא דָארג זיא סָאװ ,ןטַאט םוצ טעדנעוועג ךיז יז

 יוטסיב ןיטש ַא ?וטסיב עטַאט ַא .לזמ-םילש ,קידלוש וטסיב ןעמעלַא ןיא

 .עטַאט ןייק טשינ ,רעטָאט ַא

 טכירעג טשינ ךיז רע טָאה טציא דָארג .ןרָאװעג ךיילב זיא עטַאט ןיימ

 םיא טשינ ךיײלג ,טרעפטנעעג טשינרָאג רעבָא טָאה רע .קסּפ ַאזַא ףיוא

 .ןעמ טניימ

 ןעמַאמ רעד ייב ךיז בָאה ךיא .ןטַאט ןרַאפ טלעטשעגנייא ךיז בָאה ךיא

 : ןטעבעג

 ןילַא ךיא .קידלוש טשינרָאג זיא רע .עמַאמ ,ןעטַאט םעד ורוצ זָאל --

 טעז'ס ױזַא יװ ,ןלייצרעד וצ ייז ידכ ,ןדיא יד ןפור לָאז ןעמ ןסייהעג בָאה
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 ןעמוק רעטייוו ייז ןלעװ טכַאנרעדפיוא םעשעצרעמ ןגרָאמ .ןדעיױג ןיא סיוא

 ,ןלייצרעד רעטייוו לע ךיא ןוא

 רעד ןגָאז וליפַא טנָאקעג טשינ .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא קירוצ ןיב ךיא

 רימ ךיז טָאה'ס סָאװ .ןעועג ךיא ןיב דימ ױזַא ,*טכַאנ עטוג ַא? ןעמַאמ

 ךיא סָאװ ,ןכַאז ןוא יונעג ףיוא טשינ ךיא קנעדעג טמולחעג טכַאנ ענעי

 ןלייצרעד טשינ ךיא ליוו ,יונעג טשינ קנעדעג

 ןעוועג בוטש יד ןיוש זיא ,ירפרעדניא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -סיוא ןעגנַאגעג זיא יז .בוטש ןיא ןעוועג טשינ זיא עמַאמ יד .ןוז טימ לופ

 .ץַאק רעזנוא טמערַאוװעג ךיז טָאה רעטסנעפ ןפיוא .גיצ יד ןקלעמ

 ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא יז .,ץַאק יד ןפורעג ךיא בָאה -- ! יצימ ! יצימ --

 טקעלעגסיוא רימ טָאה ץַאק יד .לגיוו ןיא רימ וצ ןיירַא ןוא רעטסנעפ ןופ

 .ןריובעג-יינ יו טליפעג ךיז בָאה ךיא ,ןגיוא יד

 ןסעגעג טָאה ןעמ .ןעגנוריסַאּפ ערעדנוזַאב םוש ןָא ייברַאפ זיא גָאט רעד

 טָאה עמַאמ יד .טגיילעגוצ לסיבַא עטַאט רעד ךיז טָאה גָאטימ ןכָאנ .ןסײבנָא

 ןטיור ַא טימ טליּפשעג ךיז בָאה ךיא .ןסיורדניא רעבייוו יד טימ טעקַאלַאב

 ,ּפָאנק-ערדלָאק

 ןירַא לוש ןיא ,רעגייטש רעד יװ ,קעװַא עטַאט ןיימ זיא טכַאנרַאפ

 ןעמוקעגקירוצ ףכית זיא ןוא טמיוזעג ךס ןייק טשינ לָאמ סָאד ךיז טָאה רע

 ןייק טשינ טָאה'ס ןוא ךלימ טימ זייר ערעשטעוו ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ

 ןעמוקעגניירַא ןענעז ריבג רעד ןוא ןייד רעד ,בר רעד ןוא ,טרעיודעג ךס

 ,"טנווָא ןטוג, ַא טימ

 ןרָאװעג רעסייוו ךָאנ זיא בר רעד .שיט םייב טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ייז

 ,ץיוורוה לכימ ריבג רעד רָאנ .רערַאד ךָאנ -- ןייד רעד ,טכַאנ רענעי טניז ןופ

 ףיוא .,דלָאג ןייז טימ טלקניפעג טָאה רע .הלעמ רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ףיוא טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ,טגָאזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמעלַא

 ,"רַאברעדנָאז; שטייד

 טנערבעג טָאה ּפמָאל רעד .בר םעד ןגעקטנַא טצעזעגקעוװַא ךימ בָאה ךיא

 ןעועג ןענעז עלַא .רעטסנעפ יד ןעגנָאהרַאפ טָאה עמַאמ יד .שיט ןפיוא

 .ןרעה וצ טיירג

 ,ריט רעד ייב ,רעגיטש ריא טול ,ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עמַאמ ןיימ

 :טגָאזעג רימ טָאה ,ןצרַאה ןפיוא טנעה יד טגיילרַאפ

 .ּפָא ךיד ור ,דימ ןרעוו טסעוװ ֹוד זַא ,לרצוא ,ןָא טשינ ךיז גנערטש --
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 וטסעװ םיוק .ןלייא וצ סָאװ טשינ ךיז טסָאה וד ןוא ,הלילח ,טשינ טנערב'ס

 ןגױז וצ ןבעג ריד ךיא לעװ ,ןגָאז רימ וטסלָאז ,קירעגנוה ןרעוו

 סָאה יז .יירטעג ןעוועג רימ זיא ,ּפָאק ריא ףיוא ןבעל ַא ,עמַאמ ןיימ

 ,ֿפָאק ןיא גיוא סָאד יװ ,ןטיהעג ךימ

 "רעד ןעמונעג ןוא טנעה עדייב ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא בָאה ךיא

 ןרעה טנָאקעג טָאה ןעמ .ליטש .ַאש ןסעזעג ןענעז שיט םורַא עלַא .ןלייצ

 .ץרַאה סָאד טּפַאלק ןרעדעי ייב יו

 טנגעזעג -- ,טלייצרעד ךיא בָאה --- ,טסייוו ריא יו ,ךיז בָאה ךיא --

 רימ וצ ךיא ןוא םייהַא ךיז וצ ןגיולפעג זיא רע .לרעשיּפ רבח ןיימ טימ

 .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעוועג ךיא ןיב דימ .םײהַא

 בָאה ךיא סָאװ ,םיוק ,םיוק .טמיילעג יו ןעוועג רימ ייב ןענעז לגילפ יד

 ,םיהַא טּפעלשרעד ךיז

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןיב ןוא רעגעלעג ןיימ ףיוא ןלַאפעגקעװַא ןיב ךיא

 "רעסַאװ ,גשיבַא ,עבש-תב ,ךלמה דוד טרעטנַאלּפעג רימ ךיז ןבָאה םולח ןיא

 "רעביא בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא .לדנענג ןירעכַאנז יד ,ךלמה לואש ,סענַאּפ

 ןוא ןכַאז .רדס ןקידרעױּפַאק ַא ןיא רָאנ ,רעטיג סכלמה דוד ןיא טבעלעג

 רעמ ךָאנ ןרָאװעג זיא םולח רעד זַא ,טרעטנָאלּפעג ױזַא ךיז ןבָאה ןטלַאטשעג

 .רָאװ יד יו רַאמשָאק

 ךיז בָאה ךיא .טּפַאכעגפױא ךיז ךיא בָאה גָאטײב רעגײזַא ריפ םורַא

 ןיימ וצ ןגיולפעגקעװַא ףכית ןיב ןוא טּפַאכעגרעביא סעּפע ,ןשַאװעגמורַא

 .לרעשיּפ רבח

 ןיא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא .ןפָאלשעג ךָאנ זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 .ןּפַאכפױא ךיז טעװ רע זיב ןטרַאװ טַאטשרַאװ

 ןסיורג םייב ןענַאטשעג זיא ,קינטוטַאל רעד ןמלז-המלש ,עטַאט סלרעשיּפ

 רעד ןיא דיירק לקיטש ַא ןוא זלַאה ןפיוא לדנעב-רעטעמיטנַאס ןטימ ,שיט

 וצ ןבעגעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,לגילפ רָאּפ ַא טנכײצעגּפָא טָאה רע .טנַאה

 .ןטכיררַאפ

 ןוא לרעב ,םיכאלמ-רעדיינש ייווצ יד ןסעזעג ןענעז לשיט-קרעוו םייב

 ןעלדָאנ יד .טעברַא רעייז ןיא טפיטרַאפ ןעוועג עדייב ןענעז ייז .עקמָאיס

 לפיוו ןלייצ טװאורּפעג בָאה ךיא .טנעה ערעייז ןיא ןגיולפעג שממ ןענעז

 בָאה לָאמעלַא .טנָאקעג טשינ ןוא טונימ ַא ןיא טכַאמ ייז ןופ רעדעי ךעטש

 ,טלייצרַאפ ךיז ךיא
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 םנופ ןעמוקעגניירַא זיא ,הרובד-הנח עטכאלמ יד .,עמַאמ סלרעשיּפ

 .רעד רימ ןופ טװאורּפעג ןוא רימ ןבענ טצעזעגקעוַא ךיז טָאה יז .רעקלַא

 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ סע ןענעז ,לרעשיּפ ןוא ךיא ,טסייה סָאד ,רימ ואוו ,ןייג

 טָאה יז ןעשעג זנוא טימ זיא'ס סָאװ ,טסייו רעוו ,טניימעג ןיוש טָאה יז

 לָאז ןעמ זַא ,טלַאװעג ַא ןכַאמ ,ײצילָאּפ-ןדע-ןג רעד וצ ןייג טלָאװעג ןיוש

 .ןכוז זנוא

 בָאה'כ .תמא םעד ןלייצרעד ךיא געמ יצ ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא

 .ןינע םעד ןגעוו לרעשיּפ רבח ןיימ טימ ןדערוצּפָא ךיז ןסעגרַאפ ןצנַאגניא

 ?ןיינ יצ ?ָאי :טקפסעג ,סָאלשטנַא טשינ ןסעזעג ךיא ןיב עלייוו ַא

 .רעד וצ ריא ביוחמ טשינ ןיב ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא

 ןלייצרעד ריא רע לָאז ,ליו לרעשיּפ ביוא .תמא םעד ןלייצ

 ןעלרעשיּפ טימ זַא ,טגָאזעג ריא .עטַאװעמת טכַאמעג ךיז בָאה ךיא

 טציא ךיא ןיב סָאד ,אברדא .געט יירד ךרע ןַא ןעזעג טשינ ךיז ךיא בָאה

 ,קנַארק ,הלילח ,טשינ רע זיא יצ ,ןרעו ריואוועג ןעמוקעג

 טימ ןָאטעג עקסעילּפ ַא הרובד-הנח עטכאלמ יד טָאה -- ,קנַארק ---

 ,טשינ רימ טלעפ רעמ .ןייז קנַארק םיאנוש עניימ ןלָאז -- ,טנעה עדייב

 .ןעמַאמ רעד קיטייוו ַא .ןייז קנַארק לָאז לרעשיּפ רָאנ

 ךיא זַא ,ןעזעג טָאה יז זַא רָאנ .ןשרָאפ רימ ייב טוװאורּפעג ךָאנ טָאה יז

 ,םולח ןייק ןופ ןוא רתוּפ ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא זַא ,סניימ ייב ךיז טלַאה

 ,רעקלַא ןיא ןיירַא קירוצ זיא ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא יז טָאה

 .לגילפ רָאּפ יד ןענעכיײצּפָא ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא עטַאט סלרעשיּפ

 ףיױא טכַאמעג קיטרַאפ ייז ,לגילפ רָאּפ ַא טקידנערַאפ דָארג טָאה עקמָאיס

 .ןריבורּפ וצ

 ,רענלימ םעד ,ךאלמ לזנעה הנוק םוצ ןגיולפעגקעווַא זיא עטַאט סלרעשיּפ

 ךאלמ עקמָאיס ךיז טָאה ,בוטש ןופ סױרַא רע זיא םיוק .לגילפ יד ןריבורּפ

 : ןעגנוזעצ

 ,יאדכ טשינ זיא ןליּפש וצ עביל ַא

 ,ןרעוושַאב ךייא וט ךיא ,םיכאלמ

 ,טלעוו יד יו ליואוו ןייז קנע טעוו'ס

 .ןרעהסיוא הצע ןיימ טעװ ץע בא
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 גָאלּפ ַא ,קילגמוא ןַא ,יוא ,זיא עביל יד

 ,ןרערט טימ קעטנָאיַאמ ַא ּפָא טסָאק ןוא

 גָאטײב ןטעברַא טשינ ךיד טזָאל יז

 .ןרעוו ןפָאלשטנַא טשינ טכַאנייב א

 עקמָאיס טימ זיא סָאװ ,ןלעזעג-רעדיינש רעטייווצ רעד ,ךאלמ לרעב ןוא

 ןייז טימ םיכסמ ןעוועג לַאפ םעד ןיא זיא ,ךעטש-רעסעמ ףיוא ןעוועג ךאלמ

 :לוק ַא ףיוא טלגרָאגעצ ךיז טָאה רע .אנוש

 ,ליױו ַא ףיוא ןייש ַא קילג סָאד ריד טוט טָא

 !ןרעטש ןוא ןעמולב ,ךעלעגייפ טימ

 ,ליימ טנזױט ףיױא סע טפיױלטנַא טָא ןוא

 ןרעוו וצ עגושמ רָאנ זיאס זַא

 ,יאדכ טשינ זיא ןרעוו וצ עגוזעמ ,יוא

 ,ןרעוושַאב קנע וט ךיא ,םיכאלמ

 ,דרע'רד ןיא רעיײט ףיט עביל יד סטָאה

 .ןרעוו ןפלָאהעג ףכית ריא טעוו

 ךיא .לדיל ןקיזָאד םעד טָא ןופ קיטעמוא קרַאטש ןרָאװעג זיא רימ

 ייוצ עקיזָאד יד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ,טכַאנ-הנבל ענעי טנָאמרעד ךיז בָאה

 ןסייו ייז .רַאוטָארט ןפיוא ןסיוטשפיונוצ ךיז םיכאלמ-רעדיינש עטבילרַאפ

 ךיא בָאה -- סעומש רעייז טרעהעג ןוא ןעזעג ייז בָאה ךיא זַא ,טשינ וליפַא

 .ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג רעגנירג טשינ רימ זיא ןגעווטסעדנופ ןוא .טכַארטעג

 ענייש יד ,לטע ,רעטסעװש סלרעשיּפ ןעגנוזעצ ךיז טָאה רעקלַא ןיא

 םיכסמ ןעוועג טשינ ,סיוא טזייו ,זיא יז ,לגילפ עזָאר יד טימ עטכאלמ

 .םיכאלמ"רעדיינש עטבילרַאפ-ךעלקילגמוא ייווצ יד ןופ לכשה-רסומ ןטימ

 : סיז-רעקוצ ןעוועג זיא לוק ריא .קידרעפָאה ןעוועג זיא דיל ריא

 ,םולח וצ ןעמוקעג רימ טסיב וד

 ,בעל ןיימ ,דלָאג רעייט ןיימ

 דלָאג ןופ לרעגניפ ַא רימ טסָאה ןוא

 .ןבעגעג קנעדנָא ןגיווע םוצ
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 ,יױע רעייז ןיא ךלָאג ןופ לרעגניפ סָאד

 ,ןגָארט רעגניפ ןיימ ףיוא סע וט ךיא

 עטרבח ןיימ ןזיועג סע בָאה ךיא

 :ןגָאז וצ יױזַא ריא טגָאזעג ןוא

 ,טפיוקעג ןתח ןיימ רימ טָאה לרעגניפ סָאד

 -- -- ןגױא עקיטכיל טימ ךאלמ ַא

 ,טזָאלעג ןטלָאװ עמַאמ-עטַאט ןעוו א

 .ןגיולפעג םיא וצ ףכית ךיא טלָאװ

 טמַאזעגּפָא םיא ייב ךיז טלָאװ ךיא ןוא

 ,ןרָאי טימ קעטנַאיַאמ ןצנַאג ַא

 ּפעצ עצרַאוװש ,ענייש עניימ זיב

 .ןרָאװעג יינש יו סייו ןטלָאװ

 ענעי .טכַארטעג ךיא בָאה -- טכערעג זיא'ס ייז ןופ רעוו סייוו ייג

 לעװ ךיא זַא .רעױּפַאק טהנעט ןוא רעטסעוװש סלרעשיּפ טמוק ,ױזַא ןהנעט

 רָאלק ףיוא ןסיוו ןיוש ךיא לעװ -- ןסָאלשַאב ךיא בָאה --- רעסיורג ַא ןייז

 ,דײשַאב ַא

 םעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טצפיזעגּפָא ףיט טָאה ךאלמ עקמָאיס

 בָאה'כ .ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ םיא טָאה'ס ןוא לרעטכעט סרעמערקדןדעדןג

 .רעביא ןַא ףיוא ןגיוא ענייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא רערט ַא יוװ ,ןעזעג ןיײלַא

 ,לגילפ ןטעוװעצינעג

 טָאה רע .רערט רעד רַאפ טנערוקנָאק ןייז ןעוועג אנקמ זיא ךאלמ לרעב

 -עג ייברעד ןוא לרעטכעט סרעמערק:ןדע-וג םעד ןופ טכַארטעג גנַאל ױזַא

 .רערט ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג ךיוא םיא זיא'ס זיב ,ןגיוא יד טשטעווק

 טָאה קילב ןייז .ךאלמ עקמָאיס ףיוא ןוחצנ טימ ןָאטעג קילב ַא טָאה רע

 :רעטרעוו טדערעג

 -ןג םעד בילוצ רערט ַא ןייז בירקמ טסנָאק וד רָאנ ,וטסניימ סָאװ ---

 ,ףלַא ןַא טימ אל ?לרעטכעט סרעמערק-ןדע

 ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .ןסָארדרַאפ םינּפַא סע טָאה ןעקמָאיס

 :ןעגנוזעג ןוא לדָאנ רעד טימ ןפרָאװעג רעלענש
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 ,עצדרעס ,טכַאלעגסיא ךימ טסָאה וד שטָאכ

 ,סַאפע רימ ןופ ןבירטעג טסָאה וד שטָאכ

 ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ךיא ןָאק

 .סַאג רעד ףױא טכענ יד ךרוד לגָאװ ןוא

 ,ןרעטש רעטנזױט יד טימ הנבל יד

 ,ריד ןופ ןסורעג רימ ןעגנערב ײז

 -- ,ןכיירגרעד טשינ ךיד ןָאק ךיא ,ךיא װןא

 .ךיד רַאפ ,עקנעשוד ,ןייז לָאז רימ

 דיל סעקמָאיס .,לשיטיקרעוו םנופ טקורעגּפָא ךיז טָאה ךאלמ לרעב

 ןייא ךָאנ עקמָאיס טגניז םיוק זַא ,טליפעג טָאה רע .טציירעג םיא טָאה

 טעװ רע .ןטלַאהנייא ןענָאק טשינ רעמ ךיז ,ךאלמ לרעב ,רע טעװ ,ףָארטס

 ,ּפָאק םעד ןטעלּפ םיא ןוא ןזייא-סערּפ םעד ןּפַאכ

 רָאנ טָאה דיל סָאד .םידָאפ רעד ןעגנַאגעגסיױא ןעקמָאיס זיא קילג םוצ

 .טקיאורַאב ךיז טָאה ךאלמ לרעב ןוא ןפָארטס ייווצ טגָאמרַאפ

 -עגּפָא ךיז טָאה םיא ייב סָאװ .טקיאורַאב רָאנ ךיז טדער'ס ,טסייה סָאד

 טשינ סע ןעמ טָאה ןסיורד ןופ רעבָא ,טָאג ןייא רָאנ טסייוו ,ןצרַאה ןיא ןָאט

 .ןעזעגנָא

 ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע .ףָאלש םנופ טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה לרעשיּפ

 רע .טיירפרעד קרַאטש ךיז רע טָאה ,ךימ קידנעעזרעד ןוא טַאטשרַאװ ןיא

 טשינ ךיז ןטלָאװ רימ ךיילג ,טּפַאכעגמורַא ךימ ,ןפָאלעגוצ רימ וצ זיא

 ןרָאי טימ קָאש ַא ןעזעג טַאהעג

 ?אבַא:לאומש ,גנַאל ןופ ָאד ןיוש טזיב --

 סע טסָאה וד .לרעשיּפ ,העש ַא רעביא ריד ףיוא ןיוש טרַאװ ךיא --

 ...למירד ַא טּפַאכעג ערָאהעניײק

 .טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ םענעּפָא םוצ ןעגנַאגעגוצ עדייב ןענעז רימ

 יירד יד .רבה-רוש רעד טעשַאּפעג ךיז טָאה ,עקנָאל רעד ףיוא ,ןסיורדניא

 .עדרעד ַא טליּפשעג ןבָאה ,ןטיהעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעכוטסַאּפ עסעװרָאב

 טימ טרעװ -- ,רבח ןיימ וצ טגָאזעג ךיא טָאה -- ,רבה-רוש רעד --

 ,טעפ ױזַא ןייז ןיוש רע טעוװ ןעמוק טעוװ חישמ זיב .רעטעפ גָאט ןדעי

 ,טרָא ןופ ןריר ןענָאק םיוק םיא טעװ ןעמ זָא
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 -ַאּפש עיסַאכ עטכאלמ יד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .ןגיוושעג טָאה לרעשיפ

 טכַאנרַאפ ןדעי ןוא ,שדוח ןטניינ ןיא זיא יז .עקנָאל-ןדע-ןג רעד ףיוא טריצ

 .טפול לסיבַא ןּפעש עקנָאל-ןדע-ןג רעד רעביא ךרוד ךיז יז טייג

 בָאה -- ?ךוטרַאפ עטיור סָאד ןָאטעגנָא יז טָאה סָאװ וצ ,לרעשיּפ --

 ןָאק ,עטיור סָאד ןעזרעד טעװ רבה:-רוש רעד זַא -- .רבח ןיימ טגערפעג ךיא

 ,קילגמוא ןַא ןעשעג הלילח ךָאנ

 "עג עדייב ןבָאה רימ ןוא לרעשיּפ טגָאזעג טָאה -- ,עקַאט ,עקַאט --

 יז זַא ,םינמיס עטכאלמ רערעגנַאװש רעד ןבעגעג ,טנעה יד טימ ןעקנואוו

 ,טייצ זיא'ס ןמז-לכ ,ןרעקמוא ךיז לָאז

 רעזנוא ןענַאטשרַאפ טשינ ,סיוא טזייוו ,רעבָא טָאה עיסַאכ עטכאלמ יד

 םוצ רעטנענ ץלַא ןעמוקעג ,רעטייוו ןעגנַאגעג ןסַאלעג ךיז זיא יז .ןעקניוו

 .טעשַאּפעג ךיז טָאה רבה:רוש רעד ואוו ,טרָא

 ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןוא ךוטרַאפ עטיור סָאד ןעזרעד טָאה רבה-רוש רעד

 ףרָאװ ַא ךיז רע טעװ טָא ,טָא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןדנוצעגנָא םיא ייב

 .עטכאלמ רעד ףיוא ןָאט

 ךוטרַאפ עטיור סָאד זַא ,זיא תמא .תועט ַא טכַאמעג רעבָא ןבָאה רימ

 גנוניוטשרעד רעסיורג רעזנוא וצ רעבָא .אחינ ןעוועג טשינ רבה-רוש םעד זיא

 ,טנכערַאב .תועמשמ ,ךיז טָאה רע .הלעמ רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה

 רַאפ טשינ טסַאּפ'ס ןוא רבה:רוש רעד רָאנ ,סקָא םתס ןייק טשינ זיא רע זַא

 ,קיב רעטסָארּפ רעדעי יװ ,סטיור לקיטש ַא בילוצ ןגערוצפיוא ךיז םיא

 -רוש רעד .רענייז טײקנסַאלעג רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ רָאג ןיב ךיא

 ףיוא טקוקעגמוא טשינ וליפַא ךיז ןוא זָארג סָאד טּפוצעג רעטייוו טָאה רבה

 ,ךוטרַאפ ןטיור ןיא עטכאלמ רעשירַאנ רעד

 עיסַאכ עטכאלמ יד .קילגמוא ןַא טרעשַאב ןעוועג טרָאפ רעבָא זיא'ס

 ןעוועג זיא יז זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,עטציּפשעגרעביא יד ןופ ןעוועג טשינ זיא

 טירט רָאּפ ַא ,טנעָאנ רָאג ןעמוקעגוצ זיא יז זַא .רבה-רוש םנופ המהב רעמ

 יװ ,טקוקעגוצ ךיז ןוא ןבילבעג ןייטש יז זיא ,רבה-רוש ןקידנעשַאּפ םעד ןופ

 "סיוא טימ עלייוו ַא ןענַאטשעג זיא יז .קַאמשעג ױזַא סָאד טהרג-הלעמ רע

 ,טיטעּפַא ןייז טרעדנואווַאב ןוא ןגיוא עטצָאלגעג

 ןטרָאק יד רעביא טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה רעכוטסַאּפ עסעװרָאב יירד יד

 ןעגנורדעג טָאה רעטירד רעד ןוא ױזַא רעטייווצ רעד ,ױזַא טגָאזעג טָאה רעד

 ,רעױּפַאק
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 טשינ ןבָאה ייז זַא ,ײרעּפמַא רעייז ןיא ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז יז

 ירוש םוצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ זיא עטכאלמ ערעגנַאװש יד יװ ,טקרעמַאב

 .זלַאה םעד ןָאטעג טעלג ַא םיא ןוא רבה

 לפיוו ,ןטעלג יז לָאז -- ,רבהירוש רעד טכַארטעג טָאה --- ,יז לָאז--

 ןיש טלָאװ ,ךוטרַאפ עטיור סָאד ןָאטסיױא רָאנ לָאז יז .טסולג ץרַאה ריא

 .טוג רָאג ןעוועג

 רַאנ ַא ןופ :הרובד-הנח עטכאלמ יד ,עמַאמ סלרעשיפ טגָאז יו ,רָאנ

 ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה עטכאלמ ערעגנַאװש יד ."רעצ קידנעטש ןעמ טָאה

 ןוא טעלגעג ןוא טעלגעג םיא טָאה יז .רבה:רוש םנופ טייקיטומסיורג יד

 עשטּפעש ַא ןָאטעג םיא ןוא םיא וצ טנעָאנ ןגיובעגוצ ךיז יז טָאה םיצולפ

 : רעיוא ןיא

 !טמוק חישמ ---

 חישמ. .ףוג ןרעווש ןצנַאג ןייז טימ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רבה-רוש רעד

 ןייז ןדיינשעצ .ןעליוק םיא ןעמ טעװ טָא ,טָא זַא ,טײדַאב סָאד -- "טמוק

 ןלעװ םיקידצ יד ןוא ןטָארב ןעמ טעוװ שיילפ סָאד .רעקיטש ףיוא שיילפ

 -ַאמסָאּפ ךיז ןוא שיילפ ןייז ןסערפ ,לסָאר ןייז ןיא שטעליוק רעקיטש ןעקנוט

 *!ןדע-ןג םעט ...יַא ,יַא ,יַא? :ןעוועק

 ,טנעָאנ זיא רַאפעג יד *! טמוק חישמ, .דליוו ןרָאװעג זיא רבה-רוש רעד

 .ףלח םעד ןופ ןעװעטַאר ,ןעװעטַאר ךיז ,ןפױלטנַא ףרַאד ןעמ

 ךיז טָאה סָאד זַא ,טסואוועג טשינ טָאה (סקָא ןַא טרָאפ) רבה-רוש רעד

 טעװ חישמ זיב .סַאּפש ַא טסולגרַאפ זיולב עיסַאכ עטכאלמ רערעגנַאװש רעד

 ...עקנָאל-ןדע"וג רעד ףיוא ןעשַאּפ וצ ךיז טייצ גונעג ךָאנ רע טָאה ,ןעמוק

 עטכאלמ ערעגנַאװש יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ּפָאק םעד ןגיובעגנייא לָאמַאטימ טָאה רע

 .םיא ןגָארט ןגיוא יד ואוו ,ןפיול ןעמונעג ןוא רענרעה יד ףיוא

 ןגירשעג ןבָאה רימ .דלַאװעג ַא טכַאמעג ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 : תולוק ערעזנוא טימ טשינ יו

 !טפױלטנַא רבה-רוש רעד ,טפיולטנַא רבה:רוש רעד --

 "כָאנ ןוא ןפייפ ןעמונעג ןוא ןעגנורּפשעגפיוא ןענעז רעכוטסַאּפ יירד יד

 טלּפַאצעג ךיז טָאה עיסַאכ עטכאלמ יד .סקָא ןקידנפולטנַא ,ןדליוו רעד ןגָאי

 ךיז זיא טייק ןוא דניק זַא ,תולעי עכלעזַא טכַאמעג ןוא רענרעה ענייז ףיוא

 : ןטייווצ םעד טגערפעג טָאה רענייא .ןפָאלעגפיונוצ

 ?ןעשעג זיא סָאװ ?ַאה ,ןעשעג זיא סָאװ ---
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 "רעה יד ףיוא עטכאלמ עקידתרבועמ ַא טּפַאכעג טָאה רבה-רוש רעד --

 ,ןפָאלטנַא ריא טימ זיא ןוא רענ

 !ןגָאיכָאנ םיא ףרַאד ןעמ --

 !ןעגנערבקירוצ ןוא ןּפַאכ םיא ףוַאד ןעמ --

 יד ןלעוװ סָאװ .רעכליב זיא רבה:רוש רעד ,עטכאלמ יד הרּפכ ַא --

 ?ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,רבה-רוש םעד ןָא ןָאט םיקידצ

 עגנוי ,לגילפ טַאהעג טָאה'ס רעוו .געיעג עתמא'ס ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןעילפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,םיכאלמ עטלַא ןוא

 ,םינָאלוװיט טנזיוט יו ןפָאלעג רעבָא זיא רבה-רוש רעטעשויעצ רעד

 טָאה ןעמ ןכלעו טימ ,ףלח רעד טצילבעג אמתסמ םיא טָאה ןגיוא יד רַאפ

 סָאװ ,"הדועס רעסיורג, רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע .ןעליוק טפרַאדעג םיא

 .םיקידצ יד רַאפ שיילפ ןייז ןופ ןטיירגוצ טפרַאדעג טָאה חישמ

 טָאה יז .רענרעה ענייז ףיוא טלּפַאצעג טָאה עטכאלמ ערעגנַאװש יד

 טּפַאכעגפיוא ךיז ,תושלח ןיא ןלַאפעג ,טעשטיווקעג ,טנעה יד טימ טכַאמעג

 .טעשטיווקעג רעדיוו ןוא

 יירד יד ןגיולפעג ןענעז סיורָאפ .רבה-רוש ןכָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה רימ

 עקיצנייא יד .דרעב ןָא ןוא דרעב טימ םיכאלמ ייז רעטניה ןוא רעכוטסַאּפ

 רבח ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןעוועג ןענעז ,ןגיולפעגטימ ןענעז סָאװ .רעדניק

 ,לרעשיּפ

 ןטימניא ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ןרָאװעג דימ ןענעז םיכאלמ לייט ַא

 .רעד ןוא לגילפ יד רעטנוא ןופ סייווש םעד טשיוועג ךיז ,טעּפַאסעג ,געיעג

 ,םייהַא ןגיולפעגקירוצ ךָאנ

 .רבה:רוש רעד ,רע טָאה הרובג ענרעזייא ןַא --

 ,זָאה-ןדע-ןג ןטסקנילפ םנופ רעקנילפ ,ןפיול ןימ ַא ןעזעג סעּפע טסָאה --

 יז ףרַאד ןעמ .ןקָארשעגרעביא ענשזַאװ םיא טָאה השא עשירַאנ יד --

 ןגָאזרַאפ לָאז יז זַא ןעלבמיצניירַא ריא ןוא ףיוה-לוש ןטימניא ןגיײלקעװַא

 .ןסעװָאטַאק עכלעזַא ןכַאמ וצ ןטנעצ ַא

 טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיכאלמ יד טסעומשעגכרודַא ךיז ןבָאה ױזַא

 םיא ןבָאה רימ ןוא ןפָאלטנַא רעטייו רעבָא זיא רבה-רוש רעד .םײהַא

 ,טגָאיעגכָאנ

 .געװ ןפיוא ,רבה:רוש רעד ,טכַאמעגנָא רע טָאה ןדָאש לסיב שּפיה ַא

 ץלַא ןוא רעדלעפ עטעייזרַאפ רעביא ,רענטרעג רעביא ןפָאלעג זיא רע
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 ,ךעלמיכאלמ עניילק רָאּפ ַא טרעקעגרעביא רע טָאה געוו ןפיוא .ןטָארטעצ

 ,"זה-רעמַאק-רעמַאק; ןיא טליּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןוא ףרָאד ַא ןופ דנַאר םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךאלמ רעטלַא ןַא

 טָאה רע זַא ,סיוטש ַאזַא ןעמוקַאב םיא ןופ טָאה ,עקנירעטַאק ַא ףיוא טליּפשעג

 -רַאפ ַא ןלַאפעגקעװַא זיא ןוא ןטפול רעד ןיא סעקלעשזָאק עכעלטע טכַאמעג

 .טרעטנומרעד םיוק םיא טָאה ןעמ .רעטשלח

 ץענערג רעד וצ ,ברעמ ןייק ךיז טמענרַאפ רע ,טסעז וד ,לרעשיּפ --

 .ןדע-ןג ןשיאיוג םנופ

 תורושב ערעסעב ןבעלרעד רימ טסלָאז .עז ךיא ,אבַא-לאומש ,עז ךיא --

 ,ןגָאזוצנָא

 -עג זיא רבה:רוש ןכָאנ געיעג סָאד .ןעלקנוט ןעמונעג טָאה טנװָא רעד

 .טכַאנ יד וצ טלַאפ'ס רעדייא ןּפַאכ םיא ףרַאד ןעמ .רעקיטסַאה ךָאנ ןרָאװ

 ,שרעדנַא טכַארטעג רעבָא טָאה רבה-רוש רעד .טכַארטעג רימ ןבָאה ױזַא

 ,ןרעקרעביא ךיז לָאז טלעוו יד ,ךשוח ןָאט ךיז לָאז'ס זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע

 ,ןּפַאכ טשינ ייז ןלעװ םיא רעבָא

 סיעכהל וצ ףיוא יװ .ןגעוו יד ןוא רעדלעפ יד סנטָאשרַאפ טָאה טכַאנ יד

 ןמיס ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .הנבל יד ןזיווַאב טשינ לָאמ סָאד ךיז טָאה

 .ןרעטש ןייק ןופ

 סנטייווצ םעד ןעזעג טשינ טָאה רענייא זַא ,רעטסניפ ױזַא ןרָאװעג זיא'ס

 סָאד ןוא לגילפ יד ןופ ןעכָאפ עלענש סָאד טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ .זָאנ

 ,רבה-רוש םנופ ןעקורמ עקידארומ

 .טעּפַאסעג ךאלמ ןייא טָאה --- ? חוכ ַאזַא םיא וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ---

 ,קינשזַארטס רעד ללה ןעוועג סָאד זיא ,טַאהעג טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא

 ןופ -- .טכַאלעצ רעטייוצ ַא ךיז טָאה -- ?וטסגערפ ,ןענַאװ ןופ ---

 טשינ לָאז רע וטסליוו ,ןעשַאּפ ןייא ןיא םיא ןעמ טלַאה תישארב ימי תשש

 ? חוכ ןייק ןבָאה

 -ןדע-ןג יד רעביא ,רעכיוו ַא יו ,ןגָארטעג ךיז טָאה רבה-רוש רעד

 ענייז ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,עטכאלמ רעד ןופ ךוטרַאפ סָאד .רעדלעפ

 .ךָאפ ַא יו טרעטַאלפעג טָאה ,רענרעה

 יד זיא טרָאד ?ךעלרעייפ ענירג יד ןטרָאד ,אבא-לאומש ,טסעז וד ---

 "וצרעבירַא ןלַאפנייא טשינ רָאנ םיא לָאזס .ןדע-וג ןשיאיוג םנופ ץענערג

 ,קילגמוא ןַא ןעוועג טלָאוװ'ס .ץענערג יד ןפיול
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 ךיא בָאה -- ,ןלעטשּפָא ךיז ןוא ןקערשרעד ,אמתסמ ,ךיז טעװ רע --

 ,דייר עניימ טביולגעג טשינ ךיא בָאה ןיילַא ןוא רבח ןיימ ןטסיירט טוװאורּפעג

 בָאה -- ,רבה-רוש ןטעשויעצ ַא ןופ רשוי ןפיוא ךיז זָאלרַאפ ייג --

 רע טסייוו סָאװ ?ץענערג ַא ןופ המהב ַאזַא טסייוו סָאװ --- ,טכַארטעג ךיא

 ?ןדע-ןג ןשיאיוג ןוא ןשידיא ןשיווצ קוליח םענופ

 רימ .רעטנענ ןוא רעטנענ ןרָאװעג ןענעז ץענערג רעד ןופ רעטכיל יד

 רעד וצ טנעָאנ טייטש סָאװ ,עווקרעצ ענוװַאלסָאװַארּפ יד ןעזעגנָא ןיוש ןבָאה

 רעטנענ טעּפמיא ןדליו ַא טימ ןגָארטעג ךיז טָאה רבה-:רוש רעד .ץענערג

 .סַאּפ-ץענערג םוצ רעטנענ ןוא

 םנופ רענרעה יד ףיוא טלּפַאצעג טָאה סָאװ ,עטכאלמ ערעגנַאװש יד

 ןעװעג זיא יז .ןעיירש וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה ,רבה:רוש

 ַא ןריא טרעהעג טציא טָאה ןעמ סָאװ ,םיוק-םיוק .קָאלג ַא יװ קירעזייה

 .ץכערק

 ךיילב ןעוועג ןענעז ,רבה-רוש םעד טיהעג ןבָאה סָאװ ,רעכוטסַאּפ יירד יד

 יד רעבירַא ,הלילח ,טעוװו רבה-רוש רעד זַא ,ןָאט ייז ןלעװ סָאװ .דיירק יו

 ןטלַאהעג ןיש סע טָאה םינמיס עלַא טול ?ןדע-ןג ןשיאיוג םנופ ץענערג

 ךיז ןבָאה עווקרעצ רענװַאלסָאװַארּפ רעד ןופ רעקעלג יד .ייברעד עקַאט

 ,םַאב ,םיב ,םַאב ,םיב :ןעגנולקעצ

 שזַא םיא טָאה םיוש ַא זַא ,ןעגנורּפשעג ןוא טגָאיעג טָאה רבה-רוש רעד

 ןעזעג וליפַא ןיוש טָאה ןעמ .טנעָאנ רָאג ןעוועג זיא ץענערג יד .ןסָאגַאב

 ,רָאה עדנָאלב ןוא ןגיוא עָאלב טימ םיכאלמ .ךַאװ-ץענערג עשיאיוג יד

 -עגנָא ןענַאטשעג ןענעז ןוא סעלַאװיטש עסיורג ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענעז ייז

 .סעקיּפ ערעייז ףיוא טרַאּפש

 ?ןייז טעוו סָאװ ,לרעשיּפ --

 -מוא ןַא -- .לרעשיּפ רבח ןיימ טצכערקעג טָאה -- !קילגמוא ןַא --

 .אבַא-לאומש ,קילג

 זיא רענרעה יד ףיוא עטכאלמ רעתרבועמ רעד טימ רבה-רוש רעד

 טלָאװעג םיא ןבָאה םיכאלמ עשיאיוג יד ןופ עכעלטע .ץענערג יד רעבירַא

 .ןפָאלעג רעטייוו זיא ןוא גנורּפש ַא ןָאטעג רעבָא טָאה רע .געוו םעד ןלעטשרַאפ

 ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה -- םיכאלמ עשידיא יד ,טסייה סָאד -- ערעזנוא

 טשינ ןעמ טָאה רבהירוש םעד ןגָאיכָאנ רעטייו ,ץענערג רעד ייב טרַאה
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 םיכאלמ עשיאיוג יד רָאנ ,ָאי ןעמ טלָאװ טנָאקעג ,טסייה סָאד .טנָאקעג

 .טזָאלעג טשינ ןטלָאװ

 -רַאפ ןוא עקירעיורט ,רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא עלַא ךיז ןבָאה רימ

 ןענַאטשעג ןענעז רימ .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה רימ .עטמעש

 ןדנואושרַאפ זיא רבה-רוש רעד ואוו ,רעדלעפ יד וצ טקוקעגרעבירַא ןוא

 ,ןרָאװעג

 .ךאלמ ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ?טּפַאכעג םיא ייז ןבָאה רשפא --

 טעוװ סָאװ -- ,רעטייוצ ַא טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה -- ,ָאי זַא ןוא --

 ? ןעמוקסיורַא ןופרעד זנוא

 ַא םתס טָאה -- ,הפירט ףיוא ןעליוק ,הלילח ,ךָאנ םיא ןענָאק ייז ---

 .רעטירד ַא ןָאטעג גָאז

 םיא ןופ ןלעוװ ייז ,רבה:רוש רעזנוא ,ערה-ןיע ןייק רע זיא טעפ --

 .קינזַארּפ ןצנַאג ַא ןכַאמ

 ץנַאג ַא .ןסיורד ןיא גנוצ רעד טימ ןביילב ןלעװ םיקידצ ערעזנוא ---

 ,רבה-רוש ןייק ָאטשינ -- ַאנ טציא ןוא ,ןייצ יד טפרַאשעג ךיז ןבעל

 -- ,ךאלמ לזנעה ןָאטעג גָאז ַא זייב טָאה -- ,גנוצ יד ּפֶא ריד סייב ---

 .ָאד ןימ ַא ךָאנ ןוא ,ָאד זיא רע ?רבה:רוש ןייק ָאטשינ זיא'ס טסייה סָאװ

 -וצסױרַא ןעז םיא ףרַאד ןעמ ןוא ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא רעבירַא רָאנ זיא רע

 ,ןטרָאד ןופ ןעמוקַאב

 השעמ ,לדרעב ערעטיש סָאד ןָאטעג טעלג ַא ךיז טָאה ךאלמ לזנעה

 -רוש םעד ןעײרפַאב וצ ױזַא יו ,לטרָאפ ַא טכוזעג השעמ-תעשב ןוא ,ףיקת

 .רבה

 קירעדינ ַא ןָאטעג גערפ ַא טָאה -- ?לזנעה בר ,ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ ---

 .לזנעה בר ,הצע ןַא סטיג -- .דרָאב רעטכידעג ַא טימ לכאלמ

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .טרעפטנעעג טשינרָאג םיא טָאה ךאלמ לזנעה

 ףיוא בלַאה ,ןהנעטוצנייא ייז טימ ןביױהעגנָא ןוא ךַאװ-ץענערג רעשיאיוג רעד

 .טנעה יד טימ טכַאמרעד רע טָאה טשער סָאד ןוא שידיי ףיוא בלַאה ,שיאיוג

 ,רעבירַא זיא -- ,ךאלמ לזנעה טגָאזעג טָאה -- ,רבה:רוש ישַאנ --

 .יַאר ישַאו ןיא חרביו ַא טכַאמעג

 -סגוצ רעד ,לעגנַא ליסַאװ טגערפעגרעביא םיא טָאה -- ?ָאטשט --

 .ךַאװ-ץענערג רעשיאיוג רעד ןופ רעריפ

 -עגפיוא לָאמַאכָאנ םיא טָאה -- .יַאר ישַאװ ָאד רבה-רוש ישַאנ --
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 ױזַא יו ,ןלָאמעגּפָא ,טנעה יד טימ ייברעד טכַאמעג ןוא ךאלמ לזנעה טרעלק

 ,טפיולטנַא רענייא

 -סגוצ רעד לעגנַא ליסַאו .טכַאלעצ ךיז טָאה ךַאװ-ץענערג עשיאיוג יד

 :גנערטש ןָאטעג גָאז ַא ןוא סעצנָאװ ענייז ןָאטעג יירד ַא טָאה רעריפ

 !יטַאכרַאּפ דישז ,ןָאװ לָאשַאּפ --

 םורַא ןענַאטשעג ןענעז עלַא רימ .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ךאלמ לזנעה

 ,לגילפ עטזָאלעגּפָארַא טימ ,ענעריולרַאפ יװ םיא

 ַא ןוא "ַארוה, ַא ןגָארטעצ ךיז טָאה רעדלעפ-ןדע-ןג עשיאיוג יד ןופ

 -רַאפ וצ ןעגנולעג זיא ,םיכאלמ עשיאיוג יד ,ייז זַא ,תועמשמ .רעטכעלעג

 .רבה-רוש םעד ןטלַאה

 וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ץענערג טייז רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 ,ץרַאה סָאד טּפַאלקעג טָאה זנוא ןופ םענייא ןדעי ייב .דיירפ רעשיאיוג רעד

 ,לרעגייז ןרָאװעג עגושמ ַא יו

 ץפיז םעד .טצפיזעגּפָא רעוש טָאה קינשזַארטס רעד ללה ךאלמ רעד

 ,םורַא ליימ ןביז ןופ חטש ַא ףיוא ןרעה טנָאקעג ןעמ טָאה םענייז

 .עטשטַאּפעגסױא יו ןענַאטשעג ןענעז רעכוטסַאּפ עסעוװרָאב יירד יד

 ?לבמיצ ןפיוא ןעמענ ייז טעװ ןעמ זַא ,ןרעפטנע ייז ןלעװ סָאװ

 םיקידצ יד ןוא *...?םירזממ ,רבהירוש םעד טיהעג ץע טָאה ױזַא;

 .טכערעג ןייז ןלעוו ןוא םינּפ לופ ַא ןעײּפשנָא ייז ןופ םענייא ןדעי ןלעוװ

 ןבָאה ייז סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןוא ...טסולגרַאפ ייז ךיז טָאה *לדרעד, ַא

 .קילגמוא סָאד ןעשעג זיא ,טליּפשעג

 -רַאטש ןרָאװעג זיא רעדלעפ-ןדע-ןג עשיאיוג יד ףיוא רעטכעלעג סָאד

 זנוא ןופ רעדעי טָאה -- ,דַארַאּפ טימ רבה-רוש םעד ןעמ טריפ סָאד .רעק

 עמורפ ,ערשכ יד ןלעװ ייז .ןלַאטש-ןדע-וג עשיאיוג יד ןיא -- ,טכַארטעג

 ,ייז וצ זיא יו .עטירָאק ןייא ןבענ םיריזח ערעייז טימ ןלעטשקעװַא המהב

 !טבעלרעד סָאד ןבָאה ייז סָאװ

 :ןײרַא טלעו רעד ןיא םתס ןָאטעג גָאז ַא טָאה ךאלמ לזנעה

 םעד ןעלױקקעװַא ןוא ןעמענ ךָאנ ןענָאק ייז ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא--

 ַא ?םיקידצ עקילייה יד ןגָאז ןלעו סָאװ .רעסעמ הפירט ַא טימ רבה-רוש

 ,םיכאלמ ,טלַאװעג .רבה:רוש םענָא הדועס יד ןבָאה ןיוש טעוװ םינּפ ןייש

 ?ןעמ טוט סָאװ ,הצע ןַא סטיג

 ןָאט וצ רעווש רעבָא ,ןגָאז וצ גנירג זיא'ס -- הצע ןַא סטיג --



 257} ןטפירש עטלמַאזעג

 עטזָאלעגּפָארַא יד טימ םיכאלמ יד .רעטסניפ-קָאטש ןעוועג זיא טכַאנ יד

 .ןָאטוצניהַא ואוו ,טסואוועג טשינ שוריפב ךיז ןבָאה ץענערג רעד עזַאּפ לגילפ

 עסעװרָאב יד ןופ רענייא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ?סָאװ ץע טסייוו ---

 ןעמערַאװרעד לסיבַא לייוורעד ךיז ,רעייפ ַא ןדניצנָא רימָאל --- .רעכוטסַאּפ

 םעד ןייז הלגמ ףרַאד ןעמ ױזַא יו ,ןָאט רעלק ַא עקַאט סגעוו ןייא ןיא ןוא

 ןדע-ןג ןצנַאג ןרַאפ דוס

 ,טגָאזעג יװ ,זיא'ס .ןלעפעג ןדעי זיא רעייפ ַא ןדניצנָא ןגעוו ןַאלּפ רעד

 .רעטיצ ַא טּפַאכעג עלַא ןבָאה רימ ןוא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןעוועג

 .רעייפ טכַאמעג ןוא ךעלדנעּפש ןבילקעגפיונוצ ןבָאה רעכוטסַאּפ יירד יד

 טגיילעגוצ טָאה זנוא ןופ רעדעי .רעייפ םורַא טצעזעגמורַא ךיז ןבָאה רימ

 .הצע ןַא טכוזעג ןוא טכַארטעג ,ןרעטש םוצ רעגניפ ַא

 ?לרעשיּפ ,וטסגָאז סָאװ --

 .ענדוקסַאּפ טוג ,טוג זיא'ס ?אבַא-לאומש ,ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ---

 .לרעשיּפ ,גייפ ַא ןבָאה רימ ןוא רבה-רוש םעד ייז ןבָאה טציא --

 חישמ זַא .אבַא-לאומש ,רבה-רוש םעד ןָא ןײגַאב ןזומ ךיז ןעמ טעוו ---

 רעקַאמשעג זיא ןתיול םנופ שיילפ סָאד .ןתיול ןסע ןעמ טעװ ,ןעמוק טעוו

 .רבה-רוש ןופ שיילפ םעד ןופ

 .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ,סעומש רעזנוא טרעהעג טָאה סָאװ ,ךאלמ לזנעה

 רע .השרד עצנַאג ַא זנוא רַאפ ןטלַאהעג ןוא םילכ יד ןופ סױרַא זיא רע

 :טדערעג רעטייוו ןוא טעינילכרַאפ לָאמעלַא ךיז טָאה

 ײב רבה"רוש םעד ןזָאל וצ טיירג ןיוש ןענעז סעקיצוצ יד ,ןיוש --

 ?רבה"רוש םעד ןזָאל יז טעװ ןעמ ,טסייה סָאװ .ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא ,ייז

 ַא ןכַאמ ןטרָאד ןלָאז ייז ידכ ,טעשַאּפעג םיא רימ ןבָאה ןרָאי רעטנזיוט

 "רוש םעד ןזָאל ךָאנ יז ןעמ ףרַאד ,ןטרָאד יז ןבָאה םיריזח קיצניװ ? קינזַארּפ

 ןעמ סָאװ ,טרעה ריא ,ןָאט ךיז טעװ ךשוח ,ןטלעוו ןגיילנייא טעוו ןעמ ? רבה

 !זנוא ייב ןייז קירוצ טעװ רבה-רוש רעד ןוא ,ןָאט ךיז טעוװו ךשוח ? ךייא טגָאז

 ןעמונעג ןבָאה רימ .ןקָארשרעד ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 : ןרעפטנערַאפ ךיז ,ןעלמַאטש

 טניימעג טשינ ,הלילח ,ןבָאה רימ !לזנעה 'ר ,סעכ ןיא טשינ טייז --

 ,טייטשרַאפ ריא . ..טגָאזעג ןבָאה רימ ....טלָאװעג ןבָאה רימ .סטכעלש ןייק

 ?לזנעה 'ר
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 'וצנייא רעווש םיא זיא ,ךיז טציהרעד רע זַא ,רעבָא ךאלמ רעד לזנעה

 יד טימ טכַאמעג ,רעייפ ןרעביא ןגיוצעגסיוא ןענַאטשעג זיא רֶע .ןליטש

 טָאה זנוא ןופ רענייק .לימ ַא יו ,ןלָאמעג ,טנשרדעג ,טדערעג ןוא ,טנעה

 ,טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ

 סָאד ןשָאלעגסיױא .לגילפ יד טימ ןָאטעג עכָאפ ַא רע טָאה לָאמַא טימ

 טשינ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע .,דלעפ ןיא טרעקַאלפעג טָאה סָאװ ,רעייפ

 :לוק ןייז טימ

 סעבַאב יו טצעזעגקעװַא ךיז ץע טָאה סָאװ !םיכאלמ ,ףיוא סטייטש ---

 .טלַאװעג ַא ןכַאמ רימָאל .ןדע-ןג ןצנַאג טעד ןקעוופיוא רימָאל ? רעייפ םורַא

 .טבעלרעד סָאד ןבָאה סָאװ ,ןרָאי עניימ וצ ייו .הנכס יד ןעײרשּפָא רימָאל

 ןענעז רימ ןוא לגילפ יד טײרּפשעצ ,ןביוהעגפיוא עלַא ךיז ןבָאה רימ

 טעכַאפעג קידארומ טָאה רע .ךאלמ לזנעה ןגיולפעג זיא סיורָאפ .ןגיולפעג

 :ןגירשעג ןוא לגילפ יד טימ

 זיא רבה:רוש רעד !רבה:רוש םעד ןזָאל ייז רימ ןלעו הכמ ַא --

 ןטוג טימ ןדע"ןג רעזנוא ןיא ןעגנערבקירוצ םיא ןלעװו רימ ,רערעזנוא

 ...ןזייב טימ יצ
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 רבהירוש םנופ הטילפ רעד םורַא למוט רעד

 -עגפיוא טָאה ,חרביו ַא טכַאמעג טָאה רבהירוש רעד זַא ,העידי 'ױ

 ,ןטייווצ םעד טלייצרעד סע טָאה לגיופ ןייא .ןדע-ןג ןצנַאג םעד טרעדור

 ,םײהַא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ירפרעדניא .ןרעדנַא םעד טניוװ ןייא

 ןענעז ייז ,םיקידצ טימ ךעלדער ןסַאג יד ףיוא ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה

 יז ןופ רענייק ןוא טנעה יד טימ ןפרָאװעג ,טסעכעג ךיז ,ןגָארטעצ ןעוועג

 .ןעשעג עקַאט זיא קילגמוא סָאד זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ טָאה

 קידצ רעטּפַא רעד טגערפעג טָאה -- ? רבה-רוש רעד ןפָאלטנַא עקַאט --

 .ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ זיא סנױזַא ,ןייז טשינ ןָאק'ס -- .רענילבול םייב

 ןעזעג טָאה ןעמ ,טרעטיצעג טָאה "רענילבול, םנופ דרָאב עסייוו יד

 .רעגיה-טשינ ַא ןצנַאגניא זיא רע יװ ,שוחב

 רעייא טימ קר טמוק ריא ןוא רעכעד עלַא ףיוא ןיוש סע ןעגניז לגייפ יד

 ."ךעלגעמ טשינ זיאיס,

 -רעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה -- ,םולח ַא רָאנ סָאד זיא רשפא --

 !רעטסיזמוא ןַא זיא שפנ-תמגע רעצנַאג רעד ןוא -- ,רעטּפַא רעד ןבעג

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רענילבול רעד

 .םולח ַא ןעוועג רָאנ סע טלָאװ יאוולה ? ריא טגָאז םולח ַא ,םולח ַא --

 ןטסיירט טװאורּפעג ךיז טָאה ,ןעגנערבקירוצ ,אמתסמ ,םיא טעװ ןעמ ---

 ןדערג ןשיאיוג םנופ םיקידצ יד ןפרַאד רעגייטש ַא סָאװ --- .רעטּפַא רעד

 יז ייב זיא שיילפ-ריזח ןוא בורל םיריזח ןטרָאד ןבָאה ייז ,רבהירוש םעד

 ,רעכליב

 קעמש ַא ,קַאבַאט קעמש ַא *רעטּפַא; םייב ןעמונעג טָאה רענילבול רעד

 .לוק ַא ףיוא ןסָאנעצ ךיז ןוא ןָאטעג

 ןוא *רעטּפַאא רעד טגָאזעג טָאה -- ,תמא ןפיוא ןסָאנעג טָאה ריא --

 ,טגָאז רע סָאװ ,םעד ןיא טביולגעג טשינ ךיוא ןיײלַא ןיוש

 : לרעשיּפ רבח ןיימ ןָאטעג ערָאט ַא בָאה ךיא

 ןטיהעג ןבָאה סָאװ ,רעכוטסַאּפ יירד יד ןעמוקעגניהַא ןענעז ואוו --

 יז ןענעז ואוו .זנוא טימ ןעװעג ךָאד ייז ןענעז טשרע !רבהירוש םעד

 ?ןרָאװעג ןענורטנַא
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 רעגנַָאמ היציא 0

 רעכוטסַאּפ יד זַא ,ןילַא טשינ טסייטשרַאפ ,אבַא-לאומש ,ךָאנ טסגערפ --
 טכעלש ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,ייז ףיוא סעכ ןיא ןענעז םיקידצ יד ? ארומ ןבָאה
 ןטלַאהַאב ץעגרע אמתסמ ךיז ןבָאה רעכוטסַאּפ יד .רבה-"רוש םעד ןטיהעג
 ,םעדיוב ַא ףיוא

 רערוגעדַאס רעד ןענַאטשעג זיא ןטימניא .לדער ַא ןעזעג ןבָאה רימ
 ןבָאה ןגיוא עצרַאװש יד ,טרעביושעצ ןעוװעג זיא ענייז דרָאב יד .קידצ
 :לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג טָאה רע .טילגעג

 דבכמ ייז ףרַאד ןעמ ? רעכוטסַאּפ יד ,סעקַאדייל יד ייז ןענעז ואוו --
 יד ןכערבעצ ייז .ןייז שרושה ןמ רקוע יז ףרַאד'מ ,ייז טמוק'ס יװ ,ןייז
 .ייז ןעמ ףרַאד ,ןדע-ןג םנופ ןבײרטסױרַא ייז ףרַאד ןעמ .םירזממ יד ,לגילפ
 ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ ייז

 טימ ןעוועג םיכסמ ,ּפעק יד טימ טלקָאשעגוצ ןבָאה םיקידצ ערעדנַא יד
 ,רערוגעדַאס םנופ דייר עקידנרָאצ יד

 רעד .םעטָא ןייא ןיא טפיול רעקנעדָארָאה רעד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ
 ןריולרַאפ ץעגרע רע טָאה לּפָאטנַאּפ ןייא .טעיליּפשעצ םיא ייב זיא טַאלַאכ
 :טעכעד רע סָאװ ,םיוק ,םיוק .לדער םוצ וצ טפיול רע .געוו ןפיוא

 רעסעמ םענעדלָאג ןטימ ןָאט ךע לעװ סָאװ ! ןרָאצ ַאזַא ,קילגמוא ן'ַאזַא --
 ...?הדועס רעד וצ טיירגעגוצ רימ בָאה ךע סָאװ ,לּפָאג םענעדלָאג ןטימ ןוא
 , ..קילגמוא ןיַאזַא

 ,דרָאב רעסיורג ַא טימ לדיא ןיילק ַא ןעוועג זיא רעקנעדָארָאה רעד
 .ינק יד וצ זיב טכיירגעג םיא טָאה דרָאב יד זַא ,אמזוג ןָא ןגָאז ןָאק ןעמ
 .טכַאלעצ ךיז טָאה רע ,ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 .הריבע ןַא זיא'ס --- ,טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ,טשינ ךַאל --
 -- ,טרעפטנעעג רימ לרעשיּפ טָאה -- ,ןכַאל טשינ ךיא לָאז ױזַא יו --

 .סעװרָאב סופ ןייא טימ ןוא לּפָאטנַאּפ ןייא טימ לקידצ םעד ןָא רָאנ קוק
 ,טיטעּפַא ןסיורג ַא ערָאה ענייק טָאה'ס

 ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז םיקידצ יד סָאװ ,ןעוועג זיא לזמ רעזנוא
 רבח ןיימ ןופ ןטָאּפש סָאד טרעהעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,סעומש רעייז ןיא
 ,לרעשיּפ

 -- !ןָאט וצ ןָא ןעמ טביוה סָאװ ?ןעמ טוט סָאװ ?ןעמ טוט סָאװ --
 יד ןבָאה טעװ םינפ ַארַא'ס -- .טנעה יד ןכָארבעג רערוגעדַאס רעד טָאה
 ?רבהירוש םעד ןָא הדועס
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 -- ףסַאג יד ןיא ןעיירש ףרַאד ןעמ ,טלַאװעג ַא ןכַאמ ףרַאד ןעמ ---

 ךָאנ ךָאד זיא סנױזַא ,שטייט'ס --- .רעקנעדָארָאה רעד טציהעג ךיז טָאה

 .ןרָאװעג טרעהעג טשינ

 םערָאװ -- ,רענילבול רעד טנשרדעג טָאה -- ,ןטש-השעמ רָאנ זיא'ס --

 ? ןייז רקוע ןוא ןעמענ לָאז יז זַא ,לכש ליפ ױזַא המהב ַא וצ טמוק יו

 זיא'ס -- ,רעקנעדָארָאה רעד ןגירשעג טָאה -- ,טכערעג ,טכערעג ---

 .ןײרַא ןדע-ןג ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה ,ומש חמי ,ןטש רעד .ןטש-השעמ רָאנ

 יַאז רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,תוזוזמ יד ןקוקרעביא ףרַאד ןעמ --

 ַא זיא רשפא -- ,לדער םנופ טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעקשטיל

 ,קילגמוא עסיורג סָאד ןעמונעג ךיז טָאה םעד בילוצ ןוא ןרָאװעג לוסּפ הזוזמ

 -- ףײרַא רעוא ןיא טעשטּפעשעגניײרַא רימ לרעשיּפ טָאה --- ,םוק ---

 טייהרעטנוזעג ןרעּפמַא ךיז ייז ןלָאז .רענַאיצילַאג יד ןזָאלרעביא רימָאל ,םוק

 .רעטייוו ןעילפ לייוורעד ןלעוו רימ ןוא תוזוזמ עלוסּפ ןגעוו

 ? לרעשיּפ ,ןיהואוו ---

 יז סָאװ ןרעה ,תובָא עקילייה יד וצ ןָאט ילפ ַא ןרימ ,ןיימ ךיא ---

 .רבה"רוש םנופ הטילּפ רעד וצ סעּפע ןגָאז

 "עג ןענעז רימ ןוא לדער רענַאיצילַאג סָאד טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ

 ןעניפעג'ס ואוו ,טרָאד ,*ײלַא תובא יירד , רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןגיולפ

 .תובא עקילייה יד ןופ סעליוו יד ךיז

 ןענעז יז .םיקידצ ענעדישרַאפ ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ןיהַא געוו ןפיוא

 ןבָאה ,קידנעילפ .לדער ַא ןיא ןעצ וצ וליפַא ןוא ףניפ ,ריפ וצ ןענַאטשעג

 :רעטרעװ ענעסירעגּפָא טרעהעג רימ

 ןשיאיוג ןיא ..ןטרָאק ןיא טליּפשעג ...רעכוטסַאּפ ...הטילּפ ...רבה-רוש,

 ןגָאז טעװ סָאװ ...לגילפ יד ןקַאהרעטנוא .ײןעװעטַאק ייז ףרַאד ןעמ ...ןדעדןג

 "...חישמ

 יד .לרעשיּפ ,לציּפש עתמא סָאד ןָאטעגּפָא טָאה רבה:רוש רעד ---

 סָאה רעצינעשזָאק רעד ?ןעזעג טסָאה ,טלמוטעצ ןצנַאגניא ןענעז םיקידצ

 ..תופנכ"עברא םעד ןסעגרַאפ וליפַא

 רעלָאּפש םעד ןעזעג טסָאה .אבַא-לאומש ,עדייז רעלָאּפש רעד ןוא --

 טצעזעג ךיז ,דרָאב רעד ןופ רָאה סעינעמשז עצנַאג ןסירעג טָאה רע יוװ ,עדייז

 !טלַאװעג ,ןדיא ,טלַאװעג, :ןגירשעג ןוא ןײרַא ּפָאק ןיא ןטסיופ עדייב טימ



 רעגנַָאמ קיציא = | (,(2

 ,הלילח ,טמוק רע ןוא ןחישמ ךיז טסולגרַאפ רעמָאט ,ןָאט רימ ןלעוװ סָאװ
 ,*? טנייה דָארג

 טמענ ןענַאװנופ -- ,טגערפעג ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ,רָאנ רימ גָאז ---
 ? טיטעּפַא ַאזַא םיקידצ יד וצ ךיז

 וטסייטשרַאפ עשז"ןיוש .אבַא-לאומש ,תולאש ענדָאמ ךימ טסגערפ --
 יז ,רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק טשינ ןעוט םיקידצ יד זַא ,ןײלַא טשינ
 טגָאז ,טפול ןּפעש סָאד ןוא ,טפול ןּפעש ייז קר ןוא געט שצנַאג םורַא ןעייג
 .טיטעּפַא טכַאמ ,ןעמ

 ןוז-ןגרָאמ יד .רַאװלוב-איבנה והילא ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רימ
 ןעוועג זיא רַאװלוב-איבנה והילא רעד ,דלָאג טימ רעכעד עלַא טישרַאפ טָאה
 ןבָאה סָאװ ,םיקידצ יד ןוא .ןפָאלשעג ךָאנ ןענעז םיכאלמ ערעכייר יד .טסופ
 ךיז םיקידצ ערעדנַא יד וצ קעװַא ןענעז ,רַאװלוב ןקיזָאד ןפיוא טניואוועג
 ,קילגמוא םעד ןגעוו ןטַארַאב

 גָאר םייב ןענַאטשעג זיא ,רידנומ םענירג ןיא טנַאיצילַאּפ רעד ,היעמש
 טָאה רע .טזָאלעגּפָארַא ןעוועג םיא ייב ןענעז לגילפ יד .טצענעגעג ןוא
 רע טָאה לָאמסָאד רָאנ ,קידנעטש יװ ,טנַאה ןיא עלעקעטש סָאד ןטלַאהעג
 ,טימרעד ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ

 רע .המקנ ַא טבעלרעד םיא ןָא ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא
 ןכַאמ וצ ךיז ןעמעוו רַאפ טַאהעג טשינ ןוא רענעריולרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא
 ,קיטכיוו

 סעקלעשזָאק עכעלטע טכַאמעג ,ּפָאק ןייז רעביא ןגיולפעג ןענעז רימ
 ,ללדיל סָאד ןעגנוזעג עדייב רימ ןבָאה ,טנעה יד ייב ךיז קידנטלַאה ןוא
 טכַאמעג זנוא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ,טסַאפרַאפ םיא ףיוא טָאה לרעשיּפ סָאװ
 : גיצ רעד ןגעוו לָאקָאטָארּפ ַא

 ,טנַאיצילַאּפ ,עיימש ,עיימש

 ,טנַאה רעד ןיא עלעקעטש ןטימ

 ,רַאװלוב םעד ןטימ ןיא טייטש

 ,רַאנ ַא יו ,םלוג ַא ױו

 ,רידנומ ַא רע טגָארט ,ןגָארט

 ריִלָאק ןירג ןופ רידנומ ַא

 .םיורג ךיז ייב ךיז טלַאה רע ןא
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 ,רעהַא טמוק ,רעהַא טמוק

 ,רע ןוא ךיא ןא יז זיא ָאד

 .טיוא םיא טכַאל ןוא טמוק

 זנוא טָאה רע .קיווצ ַא יוװ טור ןרָאװעג זיא טנַאיצילָאּפ רעד היעמש

 ןגירשעגפירַא זנוא וצ רע טָאה ןּפיל יד ףיוא םיוש טימ ןוא ןעזרעד

 :עלעקעטש ןטימ קידנעָארד

 !ןזייו קנע לע ךיא ,סעזובָאל ,סטרַאװ ---

 ןיא ןביוהפיוא ךיז ןוא לגילפ ענייז ןטײרּפשעצ טלָאװעג ןיוש טָאה רע

 .לזמ טַאהעג ןבָאה רימ רָאנ ,ןענעכערוצּפָא זנוא טימ ךיז ידכ ,ןטפול רעד

 טָאה סָאװ ,איבנה והילא רעטלַא רעד ןעמוקעגנָא זיא עגר רעד ןיא טקנופ

 .רַאװלוב ןייז ףיוא ריצַאּפש ןטשרע םעד טכַאמעג דָארג

 ,טעיימשרַאפ יװַא סעּפע וטזיב סָאװ ?ַאה ?וטסילפ ואוו ,היעמש ---

 ? היעמש

 טָאה רע .לגילפ יד טזָאלעגּפָארַא קירוצ טָאה טנַאיצילָאּפ רעד היעמש

 ןבָאה רימ זַא ,ןלייצרעד וצ איבנ ןטלַא ןרַאפ טמעשעג ,סיוא טזייוו ,ךיז

 ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה רע ,לדיל-טָאּפש ַא םיא ףיוא ןעגנוזעג טשרָאקָא

 .איבנ ןטלַא םעד טריטולַאס

 רעד ?עילע 'ר ,טרעהעג ןיוש טָאה ריא .עילע 'ר ,ןגרָאמ טוג ַא --

 ןענעז ןדע"וג ןצנַאג םנופ םיקידצ עלַא .חרביו ַא טכַאמעג טָאה רבה:-רוש

 .טשינרָאג יו ךיילג ךיז טריצַאּפש ,עילע 'ר ,ריא ןוא ןופרעד ןגָארטעצ קרַאטש

 :ןָאטעג לכיימש ַא טָאה איבנה והילא

 זיא רבה-רוש רעד זַא ,סיוו ךיא .היעמש ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא --

 סָאװרַאפ ןבָאה ייז .ןכָאק ךיז ייז ןלָאז .ךיז ןכָאק םיקידצ יד ןוא ןפָאלטנַא

 רעטלַא רעד --- ,ךיא ןוא ,ןייצ עטנוזעג ערָאה ענייק ןבָאה ייז .ןכָאק וצ ךיז

 סָאװ סימ טשינ ייס-יוו-ייס בָאה ךיא -- ,סעלסַאי ענייז ןזיוַאב טָאה איבנ

 .רבה-רוש קלח ןיימ ןעייקעצ וצ

 טנַאיצילָאּפ ןטימ ןהנעטסיוא ךיז איבנ ןטלַא םעד טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ

 .יײלַא"תובא יירד, רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןגיולפעג רעטייוו ןענעז רימ ןוא

 ?אבַא-לאומש ,טכַארט ךיא סָאװ טסייוו ---

 ? לרעשיּפ ,טסכַארט וד סָאװ ,ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ---

 ךיא ...ךשוח ןָאט ךיז ןעק תובא עקילייה יד ייב זַא ,טכַארט ךיא --
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 ,הליכא רעד ןופ קרַאטש טלַאה רע .וניבא קחצי ןעז וצ עװַאקעשט ןיוש ןיב
 ןיילַא סייו ךיא ןבעגקעװַא ריד רע טעװ שיילפ לקיטש ַא רַאפ .וניבא קחצי
 .סָאװ טשינ

 ? לרעשיּפ ,סָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ --

 :טניוטשרעד טקוקעגנָא ךימ טָאה לרעשיפ
 ?רדח ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ ,אבַא-לאומש ,ןסעגרַאפ טסָאה --

 -רעד ןוישע טַאהעג רעביל טָאה וניבא קחצי זַא ,שוריפב טייטש שמוח ןיא
 ;געיעג םנופ שיילפ קיטש ַא טכַארבעג לָאמעלַא םיא טָאה וישע סָאװ ,רַאפ
 ,..אבַא-לאומש ,סנטייווצ ןוא

 :טכַארטרַאפ עלייוו ַא ךיז טָאה לרעשיּפ
 -רַאפ ַא ןיא זיא וניבא קחצי יװ ,ןעזעג ןײלַא ךיא בָאה ,סנטייווצ ---

 ןוא רבה-רוש םעד טעשַאּפ ןעמ ואוו ,עקנָאל-ןדע-ןג רעד וצ ןעמוקעג טכַאנ
 ,טנַאה רעד ןיא דיירק לקיטש ַא ןטלַאהעג טָאה רע

 !לרעשיּפ ,דיירק לקיטש'ס טגיוטעג םיא סע טָאה סָאװ וצ --
 .רוש ןפיוא ןכייצ ַא טכַאמעג וניבא קחצי טָאה דיירק לקיטש ןטימ --

 ףיוא ןכייצ םעד טכַאמעג רע טָאה ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא .רבה
 סנייז זיא שיילפ לקיטש סָאד זַא ,סע טסיה ,ןמיס ַא .טייז רעטכער רעד
 ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,ןסע םעשעצרימ סע טעװ רע ןוא

 רע טָאה ןענַאװ ןופ ,לרעשיּפ ,רעדנילב ַא ךָאד זיא וניבא קחצי --
 ?דךיירק טימ ןמיס םעד ןכַאמ וצ ואוו ,טסואוועג

 עג לרעשיּפ רימ טָאה -- ,אבַאילאומש ,םיא ףיוא ךיד זָאלרַאפ --
 ןוא לקיטש עטסטעפ סָאד טּפַאטעגנָא רע טָאה טייהרעדנילב -- ,טרעפטנע
 ,ןמיס םעד טכַאמעג

 זיא לסעג סָאד .לסעג-בוט-םש-לעב ןיא טעװערעקרַאפ ךיז ןבָאה רימ
 ןבָאה לסעג םעד ןיא ָאד .ןוז טימ לופ רעבָא רַאפרעד ,סמערָא ןַא ןעוועג
 רָאנ טָאה דניזעגזױה סעדעי ואוו ,םיכאלמ עטסמערָא עמַאס יד טניואוועג
 :עגסױרַא זיא החּפשמ רעד ןופ רענייא ביוא .לגילפ רָאּפ ןייא טגָאמרַאפ
 ןטרַאװ ןוא םייח רעד ןיא ןציז טזומעג ערעדנַא יד ןבָאה .סַאג ןיא ןגיולפ
 ןבעגרעביא ייז ןוא לגילפ יד ןָאטסױא ןוא ןעמוקקירוצ טעװ רענעי זיב
 ,ןטייווצ ַא

 ,תוישעמ עכעלרעדנואוו בור'ס ךיז ןעמ טלייצרעד לסעג ןקיזָאד םעד ןיא
 .סיױא עקַאט ןענעז תוישעמ יד .םיסנ ןיא טביולג ןעמ ןוא טרעגנוה ןעמ
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 טזָאל ןוא טגָאנ ,טגָאנ רע ,סנייז ךיז טוט רעגנוה רעד רעבָא ,ןייש שילרעט

 .ןרעװ ןפָאלשטנַא טשינ לָאמטּפָא

 יצג ךיז ןבָאה ייז .ךעלמיכאלמ עניילק טליּפשעג ךיז ןבָאה לסעג ןיא

 : ןעגנוזעג ןוא דָאר ַא ןיא טיירדעג ךיז ,טנעה יד ייב ןטלַאה

 ,ענַאר ,עדור ,עדור

 ,ענַאפ ַא זיא עשטוויר

 ןַאּפ ַא זיא עשטרעב

 ןַאמ ריא זיא עקרעב

 ןריצַאּפש ייז ןעילפ

 ,ןרילָאק לופ לגילפ טימ

 ,רעדעי יד ןעק ןענעק

 רעדעפ ַא טוה ןיא טָאה זז

 ,רעדניליצ ַא טגָארט רע ןוא

 ,רעדניק ןייק טשינ ןבָאה יי

 ,ןייו רָאנ ןוא קינָאה רָאנ

 .ןירַא יײז ןטַאט ןיא

 סָאװ ,רעדניק יד ףיוא רבח ןיימ ןזיװעגנָא ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ---

 -מיכאלמ עניילק יד ,לרעשיּפ --- ,לסעג"בוט-םש-לעב ןיא טליּפשעג ךיז ןבָאה

 יז וצ ץזָאלּפָארַא ךיז רימָאל ,עטרימשעגסיוא ןוא עמערָא ענױזַא ןענעז ךעל

 .לּפש ַא יז טימ ןּפַאכ ןוא

 ,אבַא-לאומש ,ןסעגרַאפ טסָאה --- ,טגָאזעג לרעשיּפ טָאה --- ,הלילח ---

 .רבה-רוש ןגעוו ןגָאז יז סָאװ ,ןרעה וצ ידכ ,תובא עקילייה יד וצ ןעילפ רימ זַא

 ןיימ ייב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ,עלעגר ןייא ףיוא רָאנ ---

 .ןעילפ רעטייוו רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא ןָאט ליּפש ַא רָאנ ךיז רימָאל --- ,רבח

 ןעמוק רימ ןלעװ לָאמ טייווצ ַא ןוא ןעילפ רימ ןלעװ לָאמסָאד ,ןיינ ---

 ךיא .גנערטש טגָאזעג לרעשיּפ רימ טָאה --- ,ייז טימ ןליּפש ךיז ןוא רעהַא

 .ןבעגכָאנ םיא טזומעג ןוא הרירב ןייק טַאהעג טשינ בָאה

 ךעלעמַאּפ ןעילפ טזומעג ןבָאה רימ .סטיירדעג ַא ןעוועג זיא לסעג סָאד

 .לגילפ יד ץעגרע ןעּפעשטרַאפ וצ טשינ ידכ ,קיטכיזרָאפ ןוא

 "רַאפ ךיז ןבָאה רימ ןוא לסעג-בוט-םש-לעב םנופ סױרַא םיוק ןענעז רימ

 "יבהוא יד ןעוועג זיא'ס .סָאג יד טנעקרעד ףכית ןבָאה רימ .סטכער ןעמונ
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 ,רעווָאסאס בייל השמ 'ר טניואוו ,סָאג רעקיזָאד רעד ןיא ,ָאד .סַאג"לארשי
 םיקידצ עקיזָאד יד .רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר ןוא רעשזרַאבז עלעוולעוו 'ר
 טניפעג בוטש רעדעי רעטניה .טײקשיטַאבעלַאב ןייז רעדעי ָאד ןגָאמרַאפ
 עטסכייר עמַאס יד טשינ ןענעז ייז זַא ,ךיז טייטשרַאפ .דָאס-ןשרַאק ַא ךיז
 ןגעווטסעדנופ רעבָא ,ייז ןופ ערעכייר ךס ַא ,ךס ַא ןַארַאפ .םיקידצ יד ןופ
 ןצנַאג םעד ןוא הסנרּפ-תוגאד ןייק טשינ ןבָאה ייז ,טכעלש טשינ ייז טייג
 ךיז לָאז רעטשרעביוא רעד זַא ,לארשי קלָאפ ןרַאפ הליפת ייז ןעוט גָאט
 .ןדע-ןג ןיא טרָא ןַא ןכַאמ לארשי לכ רַאפ ןוא ןייז םחרמ

 ,עציּפושז ַא ןיא דיא ןקיסקואוולטימ ַא ןעזעג ןוא טקוקעגּפָארַא ןבָאה רימ
 למיירטש ַא ןגָארטעג רע טָאה ,ךָאװטימ-ןדע-וג רעטסָארּפ ַא ןעוועג זיא'ס םגה
 וצ ּפָאק םעד ןסיררַאפ ,סַאג טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע .ּפָאק ןפיוא
 ןבָאה ןּפיל ענייז .ךיוה רעד ןיא טקערטשעגסיוא טנעה יד ,סנקלָאװ יד
 ,טעשטּפעשעג

 רבח ןיימ טמיורעגנייא רימ טָאה -- ,בר רעוועשטידרַאב רעד זיא'ס --
 טהנעט רע .רעװעשטידרַאב רעד קחצי יול 'ר --- .ןײרַא רעוא ןיא לרעשיּפ
 טלעטש הרצ:תע ןַא ןיא דימת .םלוע לש ונובר ןטימ סיוא ,אמתסמ .,ךיז
 טנייוו ןוא תבש ידגב ענייז ןיא ןָאטעגנָא ,סַאג טימ רעד ןיא קעװַא ךיז רע
 ,טָאג וצ טהנעט ןוא

 ונובר םוצ טציא טהנעט קחצי יול 'ר סָאװ ,לרעשיּפ ,ןרעה רימָאל --
 ,םלוע לש

 ךיז ןלעו רימ --  .רבח ןיימ ןעוועג םיכסמ טָאה -- ,אבַא-לאומש ,טוג --
 רעבָא ,"ןָאגרַאשז, ףיוא ,תוליפת ענייז ןופ ענייא ןרעהסיוא ןוא ןזָאלּפָארַא
 ןטלַאהרַאפ ךס ןייק טשינ ךיו ןרימ זַא ,קנעדעג

 ןוא הליפת ןייא רָאנ .לרעשיּפ ,ןרעה ךיא ליוו הליפת ןייא רָאנ --
 ,רעמ טשינ

 רָאּפ ַא .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא טייהרעליטש ךיז ןבָאה רימ
 "וצ ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג רימ ןענעז רעװעשטידרַאב םעד רעטניה טירט
 .טרעהעג

 עטקערטשעגסיוא טימ ,טגָאזעג יו ,ןענַאטשעג זיא בר רעוװעשטידרַאב רעד
 ; ןייטש ַא ןריר טנָאקעג ןבָאה תונעט ענייז .טהנעטעג ןוא סנקלָאװ יד וצ טנעה

 !םלוע-?ש-ונובר ,ריד ןגרָאמ טוג ַא
 ,ועזעטידרַאבמ קחצי יול ,ךיא
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 .הנעט ַא טימ ריד וצ ןעמוקעג ןיב

 ,םלועילשדרנובר ,רעוי זיא ואוו

 ?םלוע-לש-ונובר ,םיקידצ ענייד וטסגָאלּפ סָאװ ןוא

 ,ןגעוו ענייד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ייז זַא

 .ָאי זַא ןייז םיכסמ וטחמ

 ?ןטָאבעג ענייד טגלָאפעג ןבָאה ייז

 .ָאי -- לָאמַארעדיװ

 ?ןדע-ןג םעד טגָאזעגוצ ייז טסָאה

 .ָאי -- לָאמַארעבָא

 ,ןתיול ןטימ רבה-רוש סעד

 ?ןטױר םעד רמושמה-ןיי םעד

 .ָאי --- לָאמַאכָאנ

 ,רבה-רוש רעד זיא ואוו ָאט

 ?למיה ןיא עטַאט

 ,םיױג יד וצ ןפָאלטנַא

 .למיה ןיא רעטַאּפ

 ,רעהַא קירוצ םיא גנערב ָאט

 .למיה ןיא עטַאט

 ,החמוש יד טשינ סעשרַאפ

 .למיה ןיא רעטָאפ

 ,ןױא טעב רימ רַאפ טשינ

 ,רעסיז וינעטַָאט

 ,םיקידצ ענייד רַאפ רַאנ

 .רעיירטעג רעטָאפ

 קלח ןיימ ןופ ּפָא ךיז גָאז ךיא

 ,ןתיול ןוא רבה-רוש

 הדועס יד טשינ רעטשרַאפ רָאנ

 .למיה ןיא עטָאט -- םיקידצ ענייד ןופ
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 טגיוועג גנַאז ַא יו ,רעהַא ןוא ןיהַא ןגיובעג ךיז טָאה רעװעשטידרַאב רעד

 .ןרערט עתמא ,ןרערט טליפעג רימ ןבָאה לוק ןייז ןיא .טניוו םנופ

 ?לרעשיּפ ,רעוװועשטידרַאב רעד ,רעטוג ַא ןייז זומ רע --

 .ןעילפ ןיוש רימָאל רָאנ .אבַא-לאומש ,רעטוג ַא רעייז --

 רעד ןיא ןעוועג ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא .רעטייוו ןגיולפעג ןענעז רימ

 יד ייב ןעייטש סָאװ ,קנעב יד .טסוּפ ײלַא יד זיא גָאטיײב ,יײלַא-תובא-יירד

 יַאב טלָאמעד .קידעבעל טרָאד טשרע טרעװ טכַאנרַאפ .קידיײיל ןענעז ,ןטייז

 ןרעוװש ןוא ךיז ןשוק ,ךיז ןעקשוש סָאװ ,ךעלרָאּפ עטבילרַאפ יד ךיז ןזייוו

 .ביל ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןרעטש יד ייב ןוא דנָאמ םייב

 יד .שרעדנַא ץעגרע יו ,רעקידנטָאש דימת זיא ײלַא-תובא-יירד רעד ןיא

 ײלַא יד יירטעג ןטיה ,געוו ןטייז יד ייב ןעייטש סָאװ ,סעזערעב עטכידעג

 ,ןעמוקוצניירַא טרָאד הכוז זיא לַארטש-ןוז רעדעי טשינ ןוא

 ,ךעלמיירטש ןיא ןדיא ,ןטלַאטשעג יירד ןעזעג רימ ןבָאה סנטייוורעדנופ

 ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ערעייז סנטָאש יד טיול .טנעה יד טימ ןגעװַאב ,ןעייג ייז

 .סעּפע ןגעוו ךיז ןרעּפמַא ייז זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,געוו ןפיוא

 ןוא טקוקעגנייא ךיז ןבָאה רימ .טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןטלַאטשעג יד

 ןוא טליאעג ךיז ,לענש ןעגנַאגעג ןענעז ייז .תובא עקילייה יד טנעקרעד

 ,טלטרעװעגכרודַא ךיז השעמ-תעשב

 ,קידנעטש יװ ,טָאה רע .טימ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא וניבא קחצי

 רעמ ןעװװעג זיא'ס .זעװרענ טדערעג טָאה רע .ןלירב עצרַאװש ןגָארטעג

 :טדערעג יו ןגירשעג

 "ןג ןייק ןדעג רעד זיא רבה-רוש םעד ןָא זַא ,קנע גָאז ךיא ןוא --

 םעד ןָא ןדע-ג רעשידיא ַא ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואו .טשינ ןדע

 !שיילפ לקיטש ַא ןָא הדועס עסיורג יד ןבָאה טעװ םעט ַארַא'ס ? רבה-רוש

 ןייק -- קנע גָאז ךיא סָאװ ,טרעה ץע .ןבָאה טשינ יז טעװ םעט םוש ןייק

 ,םעט םוש

 ןטלַאהעג טָאה ,טנַאה רעקניל רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,וניבא בקעי

 הדועס יד טעװ רבה-רוש םעד ןָא זַא ,ןעוועג םיכסמ טָאה רע ,ןטַאט ןטימ

 ,הדועס ןייק ןייז טשינ

 םיקידצ יד ,רימ -- ,טרעפטנעעג רעטיב רע טָאה -- ,לזמ טָאה וישע --

 ןבָאה טעװ ,וישע ,רע ןוא רבה-רוש ַא סיוא ןעשַאּפ ,ןדע-ןג ןשידיא םנופ
= 
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 -טָא ןופ ןטלַאהעג דימת םיא ןופ ךָאד טסָאה וד .עטַאט ,וישע ןייד .האנה

 .ןסעפיוא ךיוא רֶע טעװ קלח ןייד .רַאפרעד וטסָאה טציא ,טישכת םעד

 טשינ ןגירשעג וניבא קחצי טָאה -- ,ןעמָאנ ןייז טשינ רימ ןָאמרעד ---

 .ןרעה טשינ ןעמָאנ םענהפירט ןייז ליוו ךיא -- ,לוק ןייז טימ

 : לברַא םייב ןָאטעג ערָאט ַא ןבקעי טָאה וניבא םהרבא

 ַא לָאמַא טוט עטַאט ַא זַא ?בקעי ,ןטַאט ןטימ ךיז וטסצייר סָאװ ---

 טָאה עטַאט רעד ?ןופרעד ןענָאמרעד רדסכ ןעד םיא ןעמ ףרַאד ,רעלעפ

 רעד ןעוו .טַאהעג ביל םיא רֶע טָאה ,טייל ַא ןייז טעװ וישע זַא ,טניימעג

 רקוע םיא רע טלָאװ ,יוג ַא ןרעו טעוװ וישע זַא ,טסואוועג טלָאװ ישעטַאט

 .ןעוועג שרושה ןמ

 "עג טָאה רע .עקינייז סָאד ייב ןטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה וניבא בקעי

 ?סָאװ טשינ ןיילַא סייו ךיא,; ןעוועג וליפַא טלָאװ וישע ןעוו זַא ,טהנעט

 סעּפע לָאמַא ןגָארטוצ םיא לָאז רע יבַא ,ןטלַאהעג םיא ןופ עטַאט רעד טלָאװ

 ביל רעמ טָאה -- ,טהנעטעג וניבא בקעי טָאה -- ,עטַאט רעד .ןסע םוצ

 ...רע טָאה טציא ןוא הרות יד יו הליכא יד טַאהעג

 ןַא ןלָאװשעגנָא םיא זיא ןרעטש ןפיוא .טיור ןרָאװעג זיא וניבא קחצי

 ןצעגיישסיוא םיא ןבקעי וצ ןָאט זָאל ַא טלָאװעג ךיז טָאה רע .סעכ רַאפ רעדָא

 ,די-תנתמ ַא סגעוו ןייא ןיא ןעגנַאלרעד םיא ןוא ןייז וצ רעהעג'ס יו

 טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע .טזָאלרעד טשינ רעבָא טָאה וניבא םהרבא

 : טרסומעג ןוא ןבקעי ןוא ןקחצי ןשיווצ

 ,שרדמה'תיב ןסיורג ןיא הפיסא ןַא ןפורפיונוצ טזָאלעג בָאה ךיא --

 ןוא ,רבה-רוש םעד קירוצ טמוקַאב ןעמ ױזַא יוװ ,ןָאט טכַארט ַא ףרַאד ןעמ

 !עפ .שטעּפ ייב רָאג טלַאה סע ןוא רָאנג ךיז טלדיז ריא

 זיא רע .טקיאורַאב ךיז טָאה קחצי .ןפלָאהעג טָאה רסומ סמהרבא

 .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,רעקידנגייווש ַא ןעגנַאגעג

 הפיסא ןַא ןפורעגפיונוצ ןבָאה תובא יד ? אבַא-לאומש ,טרעהעג טסָאה --

 ,לענש רעבָא ,ןרעהוצ ךיז ןוא וצניהַא ןעילפ רימָאל ,שרדמה:תיב ןסיורג ןיא

 לָאז ןעמ ,ןטלַאהַאב ךיז רימ .סנטיײצַאב ןעמוק ןלָאז רימ ידכ ,אבַא-לאומש

 .ןבײרטסױרַא טשינ זנוא

 .ןעילפ רימָאל ,לרעשיּפ ,טוג ---

 ןעזעגסיוא ןבָאה תובא יד .ךיוה רעד ןיא ןָאטעג ביוה ַא ךיז ןבָאה רימ

 .ךעלעטניּפ עצרַאװש יירד יו ןטנוא



 ןעגנַאמ היציא (,(0

 ןענעז רימ ןוא ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא לרעשיּפ טָאה -- !לענש ,לענש --

 ,שרדמה'תיב ןסיורג םוצ ןגיולפעג

 ילתפנ .םיקידצ ךס ַא ןפָארטעג ןיוש ןימ ןבָאה שרדמה:תיב ןסיורג ןיא

 ןגיולפעג זיא ,לדרעביעזָאק ַא ןוא רעקיוה ַא טימ ךאלמ ַא ,שמשדןדעדןג רעד

 עקילייה יד זַא ,םיקידצ יד טקידנעטשרַאפ ןוא רעטייווצ רעד וצ עליו ןייא ןופ

 ןבָאה םיקידצ יד ןוא ,הפיסא ןַא ףיונוצ ןפור בקעי ןוא קחצי ,םהרבא תובא

 רעד ןיא ןקעטש םעד ןעמונעג טָאה רעדעי .ןטעב ךס ַא טזָאלעג טשינ ךיז

 .ןעגנַאגעג זיא ןוא טנַאה

 טָאה רענייק .שרדמה:תיב ןיא ןיירַא ןענעז לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 ןינע ןטימ ,ךיז טימ ןָאטרַאפ ןעוועג ןענעז עלַא לייוו ,טקרעמַאב טשינ זנוא

 זיא סָאװ ,קנַאב ַא רעטנוא ןטלַאהַאב עדייב ךיז ןבָאה רימ .רבה-רוש םנופ

 .טרעהעגוצ ןוא טקוקעגוצ ךיז ןבָאה רימ ןוא טנַאװ-םורד רעד ייב ןענַאטשעג

 ואו טַאהעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ .לופ ןרָאװעג זיא שרדמה-תיב סָאד

 סָאװ ,םיקידצ טרַאּפשעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןייטש וצ

 "נלע יד טימ טּפוטשעג ךיז ,טרַאּפשעג ךיז ןבָאה ייז ,טקיטעּפשרַאפ ןבָאה

 "עגניירַא ךיז ףוס-לכ-ףוס ןוא ןגיוא-רעניה יד ףיוא ןטָארטעג ךיז ,סנגיוכ

 לרעשיּפ רבח ןיימ ,טסייה סָאד ,רימ זַא ,ענשוד ױזַא ןרָאװעג זיא'ס .טרַאּפש

 .םעטָא םעד ןּפַאכ טנָאקעג םיוק ןבָאה ,ךיא ןוא

 ךיא בָאה -- ?לרעשיּפ ,ליּפש עצנַאג'ס טגיוטעג זנוא טָאה סָאװ וצ --

 ,רבח ןיימ וצ טעשטּפעשעג

 ןייז טימ ליומ סָאד טלעטשרַאפ לרעשיּפ טָאה --- ,אבַא-לאומש ,סס9 ---

 ,שרדמה:תיב םנופ ןפרַאװסױרַא זנוא ןוא ןרעהרעד ךָאנ ןענָאק ייז -- .לטנעה

 יד ןופ רעטסטלע רעד ,וניבא םהרבא ןזיוװַאב ךיז טָאה רעמעלַאב ןפיוא

 ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ ןבָארג םעד .תובא

 יד רעביא טעכָאפעג רע טָאה רעקניל רעד טימ ןוא לטרַאג ןיא טקעטשרַאפ

 : םלוע םנופ ּפעק

 םהרבא טנשרדעג טָאה -- .יתובר ,ןעשעג זיא קילגמוא סיורג ַא --

 יװ ,ןפָאלטנַא םתס טשינ ןוא .ןפָאלטנַא זיא רבה -רוש רעד -- ,וניבא

 ןדע"ןג ןשיאיוג ןיא קעװַא ,רע זיא קעװַא רָאנ ,המהב ַא לָאמַא טפיולטנַא'ס

 רֶע זַא ,לכש ליפ ױזַא רבהירוש םוצ ןעמונעג ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ .ןיײרַא

 ,ןרעפטנערַאפ וצ יז טייצ יד זיא טציא טשינ ןוא הישק ַא טביילב ,ןפולטנַא לָאז
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 ױזַא יװ ,הצע ןַא ןעניפעג ןוא ןרעלקכָאנ ,ןטכַארט ןעמ ףרַאד טציא .יתובר

 ...ןדע-ןג ןשידיא ןיא ,טרָא ןפיוא קירוצ .קירוצ םיא טגנערב ןעמ

 דרָאב עכעלָארג ַא טימ דיא ַא .למוט ַא ןרָאװעג זיא םלוע ןשיווצ

 -ַאב םוצ רעטנענ ןוא רעטנענ ,סנגיובנלע יד טימ ןּפוטש ןעמונעג ךיז טָאה

 .וצ רעמעל

 םענעדלָאג ַא טימ לשמ ןרעייט ַא ,יתובר ,לשמ ַא ךיא בָאה ףיורעד ---

 ףלמ רעד ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא -- ,דיא רעד ןגירשעג טָאה -- ,לשמנ

 -- יירד טַאהעג טָאה

 רעצנַאג רעד טָאה -- ,דיגמ רענבוד ,םילשמ ןייק טשינ ףרַאד ןעמ --

 ,לשמ ןייק טשינ ,הצע ןַא ףרַאד ןעמ -- ,טלמוטעג םלוע

 'רעביא טָאה רֶע .טנשקעעגנייא רעבָא ךיז טָאה דיגמ רענבוד רעד

 : רעמעלַאב םוצ ןסירעג ךיז תוחוכ עלַא טימ ןוא ןעמעלַא ןגירשעג

 רעד ,לשמ רערעייט ַא זיא לשמ רעד ,יתובר ,ןָאט גנַאב ךייא טעוו'ס ---

 ...ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא ,לשמנ רענעדלָאג ַא לשמנ

 םעד טלייצרעד ןוא סנייז טריפעגסיוא רשפא טלָאװ דיגמ רענבוד רעד

 םנופ ריט רעד רַאפ "רררּפט; ַא טרעהעג טשינ טלָאװ רעמ ןעוו ,לשמ

 : שרדמה:תיב

 סָאװ ,קידצ ַא ןגירשעג טָאה -- ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא ךלמה המלש ---

 רענעדליג ןייז ןופ סיױרַא רע טגנירּפש טָא -- ,רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג זיא

 .עטערַאק

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד ,ליטש עגר ַא ןרָאװעג זיא שרדמה:תיב ןיא

 .יינ סָאד ןופ ןעמושז סָאד

 הצע ןַא ןעניפעג טעװ רע -- םכח רעטסערג רעד ...ךלמה המלש --

 ַא ...רעסערג זיא ךלמ ַא ,הטוש ...רעטסינימ ַא ןופ ּפָאק ַא טָאה רע --

 .תרשמ ַא יו רעמ טשינ רעטסינימ רעד ןוא רַאה רעד זיא ךלמ

 ,"רומח, ןטייוצ םעד רענייא ןפורעגנָא ךיז ,טרעּפמַאעג ךיז טָאה ןעמ

 -רעד ןטניה ןופ ךיז טָאה לָאמַא טימ .ןשינעמענוצ עכלעזַא ךָאנ ןוא ,"הטוש;

 :שמש םנופ לוק סָאד טרעה

 !!!ךלמה המלש רַאפ ערַאװ ַא סטכַאמ ---

 טָאה רע .רעמעלַאב םוצ טּפוטשעגוצ לכ-םדוק ךיז טָאה ךלמה המלש

 .עליישטַאפ רענעדייז ַא טימ סייווש םעד טשיוװועג ךיז ןוא רעביב ַא יו טציוושעג

 עקיצײלּפטײרב ,עכיוה סהמלש ,ליטש .,ַאש ןרָאװעג זיא שרדמה:תיב ןיא
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 ןפורעגסױרַא ןבָאה ןגיוא עפרַאש ,עגולק ענייז ,דרָאב עטיור-סקופ ןייז ,רוגיפ

 :ךיז טלייאעג טשינ ,ןסַאלעג טדערעג טָאה רע .ץרא-ךרד

 ,השעמ רעצנַאג רעד ןופ ןרָאװעג ריואוועג רָאנ ןיב ךיא ױזַא יו ---

 ַא ןבירשעגנָא ןוא טכַארטעג ךס ןייק טשינ ךיא בָאה ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 בָאה ךיא .ךימ ריא טײטשרַאפ ,ןדע-ןג ןשיאיוג םנופ םיקידצ יד וצ ווירב

 קירוצ ןלָאז ייז זַא ,רַאפרעד ןליוו ייז סָאװ ןוא ױזַא ןוא ױזַא ןבירשעג ייז

 "נוא וצ טיירג ןענעז רימ .ךימ ריא טייטשרַאפ ,רבה-רוש םעד ןעגנערבּפָא

 םעד ןָא ןײגַאב ךיז ןענָאק רימ שטָאכ ,ןבירשעג ייז ךיא בָאה ,ןעלדנַאהרעט

 ...ןוא קיטיונעג ױזַא טשינ םיא ןפרַאד רימ ,רבה-רוש

 -עגפיוא זיא רע .ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ וניבא קחצי ךיז טָאה ָאד

 :יירשעג ַא ןבעגעג ןוא טרָא ןייז ןופ ןעגנורּפש

 םיא ןפרַאד רימ ? רבה-רוש םעד טשינ ןפרַאד רימ סָאד טסייה סָאװ ---

 ןעמ זַא ,"ייז; וצ טביירש רע טסייה סָאװ ...רבה-יוש םעד ןָא לייוו ,ָאי

 ? רבה-רוש םעד ןָא ןייגַאב ךיז ןָאק

 -עגפיוא םעד טקיאורַאב ןוא ןָאטעג לכיימש ַא גולק טָאה ךלמה המלש

 : קחצי ןטגער

 רָאט ןעמ ...קחצי 'ר ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ױזַא רָאנ ךיז טדער'ס --

 זַא ...ּפָאק ןיא גיוא סָאד זנוא ייב זיא רבה-רוש רעד זַא ,ןזייו טשינ ייז

 ּפַאלק ַא ןוא -- ךימ ריא טייטשרַאפ ,ןטליגּפָא ךיז ןסייה ייז ןלעװ ,טשינ

 :ןבעגעגוצ קיפיפ רע טָאה ןרעטש ןפיוא טנַאה רעד טימ קידנעוט

 ,ןייטשרַאפ סע ףרַאד ןעמ .עיטַאמָאלּפיד ,קחצי 'ר ,עיטַאמָאלּפיד זיא'ס --

 ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 המלש זַא ,ןעועג םיכסמ .ּפעק יד טימ טלקָאשעגוצ ןבָאה םיקידצ עלַא

 םעד ןרעקרעביא לָאז ןעמ ,םכה ַא לָאמנייא ןיוש זיא רע זַא ,טכערעג זיא

 ,ןטייווצ ןייק ןעניפעג טשינ ןעמ טעוװ ןדעדןג ןצנַאג

 "עג רעטייו ךלמה המלש טָאה -- ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ךיא בָאה ---

 ווירב םעד ןוא ןליוו ייז סָאװ ,טגערפעגנָא ,ווירב םעד ןבירשעגנָא -- ,טדער

 ןגרָאמ זַא ןכער ךיא .ןביוט-ווירב עניימ ןופ רענייא טימ טקישעגקעװַא

 .רעפטנע ןַא ןבָאה רימ ןלעװ ןגרָאמרעביא

 -עגנָא ךיז טָאה -- ?ןסיוו רעזנוא ןָא ןבירשעג טָאה רע טסייה סָאװ --

 סָאװ ,ןסיו טגעמעג ךיוא יבשטָאכ ןבָאה רימ --- .ןטנוא ןופ למוט ַא ןביוה



 27ג} ןמפירש עטלמַאזעג

 ןיא קלח לקיטש ַא ךיוא סעּפע ךָאד ןבָאה רימ ...לווירב ןיא טייטש'ס

 .ןינע םעד

 רע .ןגעקטנַא םיא טדער ןעמ זַא ,טנייפ ןָא דימת ןופ טָאה ךלמה המלש

 ,טמַאלפעג טָאה ענייז דרָאב יד ,גנעל רעצנַאג ןייז ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה

 :םיטש-ןבייל ןייז טימ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רע .טצילבעג ןגיוא יד

 !!!ַאנרימס --

 .רידנַאמָאק רעייז רַאפ רענלעז יו ןייטש ןבילבעג ןענעז םיקידצ יד

 יז ןענעז טונימ ןצפופ ַא .וליפַא ןָאטעג לטניּפ ןייק טשינ גיוא ןייק טימ

 :ןָאטעג רידנַאמָאק ַא טָאה ךלמה המלש זיב ,ןענַאטשעג ױזַא

 ןַא ןעמוקַאב לעוװ ךיא זַא ןוא ,םייהַא ןייג ריא טנָאק טציא ! גונעג --

 .ןָאט ןסיוואוצ ךייא ךיא לעװ ,ןדע-ןג ןשיאיוג םנופ רעפטנע

 ןסיורד ןיא .םלוע ןכרוד טּפוטשעגכרוד ךיז ,המיב רעד ןופ ּפָארַא זיא רע

 .עטערַאק ענעדליג יד טרַאוװעג טָאה

 -עג טָאה רענייא .חוכיו ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןײגקעװַא סהמלש ךָאנ

 יד טימ ןטַארַאב טפרַאדעג ךיז ךלמה המלש טָאה ןגעווטסעדנופ זַא ,טהנעט

 טשינ ןענעז םיקידצ יד .רענייא רָאנ רעבָא ,םכח ַא עקַאט זיא רע .םיקידצ

 .ךס ַא רעבָא רַאפרעד ,םימכח ענױזַא

 טרעה ןוא ,ליו רע סָאװ טוט רע ,ןָא דימת ןופ ךיז רע טריפ ױזַא --

 ,ץַאק יד יוװ זנוא

 -- !עפ ...ץע טדער ,ךלמ ַא ןגעקטנַא טדער ץע !עפ ,ןדיא ,עפ ---

 .לדרעב רעטיש ַא טימ לקידצ ןיילק ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה

 סױרַא ןענעז ייז .תובא עקילייה יד רַאפ ערַאװ ַא טכַאמעג טָאה ןעמ

 .םיהַא טזָאלעג ךיז ןוא שרדמה:תיב םנופ

 -- ,רעפטנע ןַא ןייז וצ ביוחמ זיא ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ,סע טסייה ---

 .טגָאזעג וניבא קחצי טָאה

 טָאה -- ,רעטוג ַא ןייז טעו רעפטנע רעד זַא ,חיטבמ ריד ןיב ךיא --

 ...טסיירטעג וניבא םהרבא םיא

 טצפיזעגּפָא טָאה -- !ןמא ,עטַאט ,ןרעיוא סטָאג ןיא ליומ ןייד ןופ ---

 ןעגנַאגעג רעטייוו ןענעז תובא יד ןוא ,וניבא קחצי



 אז

 תוחילש רעזנוא

 .ןעמוקעגנָא טשינ זיא רעפטנע ןייק ןוא קעװַא ןענעז געט עכעלט
 טגָאזעג ייז ןבָאה טכַאנייב .רָאג זיב זעוורענ ןרָאװעג ןענעז םיקידצ יד

 ביוט-ווירב יד טכוזעג .ןגיוא יד טקוקעגסיוא ךיז ייז ןבָאה גָאטײב ,םיליהת

 יאדװַא ווירב ןייק ןוא ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ביוט ןייק רָאנ ,רעפטנע ןטימ

 .טשינ

 קחצי טהנעטעג טָאה -- ,רעטכעלעג עטסערג סָאד זנוא ןופ ןכַאמ ייז ---

 .טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,רעטלע ןיימ וצ ייוו --- ,וניבא

 .טישכת ןייד -- ,בקעי ןָאטעג ךָאטש ַא םיא טָאה -- .,וישע ןייד ---

 .טשינרָאג ןוא רבה-רוש לקיטש ַא ךָאנ סיוא טייג עטַאט רעד זַא ,טסייוו רע

 םהרבא טָאה -- ,ןטַאט םעד ןגעקטנַא לָאמַא רעדיו ןיוש טסדער --

 ,בא:דוביכ זיא ואוו -- ,ןגיוא עצרַאװש ענייז טימ ןָאטעג לקניפ ַא וניבא

 !בקעי

 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא יז .םעטָא ןייא ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא לחר רעטומ יד

 עטיישרַאפ רָאַּפ ַא טקוקעגריפַא ןבָאה לטייש ןרעטנוא ןופ .קנַאלש ןוא ןייש

 .רָאה ענעגייא

 ןגיױא יד .רערעדנַא ןַא ןרָאװעג רע זיא ,ןעזרעד יז בקעי טָאה םיוק

 טעלג ַא ריא ,ןעגנַאגעגנגעקטנַא ריא זיא רע .טלַארטשעג םיא ייב ןבָאה

 : טגָאזעג ןוא ּפָאק ןרעביא ןָאטעג

 ,לדנח ןטסדנימ ןייד רַאפ ןייז לָאז רימ ? עלעצעק ,ױזַא וטספיול סָאװ --

 .עלעבייט

 טקוקעג השעמ-תעשב ןוא לוק ַא ףיוא טלייצרעד טָאה לחר רעטומ יד

 :ןבקעי ףיוא ןגיוא עטבילרַאפ טימ

 ַא יװ ץלַא ךיז טריפ יז .ןרתסא סַאג רעד ףיוא טנגעגַאב בָאה ךיא --

 ןדלָאג ַא רעגניפ ןדעי ףיוא ,דיילק ןדייז ַא ךָאו רעד ןטימ ןיא .הכלמ

 רעטכעט עשידיא עלַא ףיוא -- זלַאה ןפיוא לרעּפ רונש ַא ןוא לרעגניפ

 -ייברַאפ טלָאװעג ,קידנעעז טשינ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג טגָאזעג

 ױזַא טגָאז ןוא ּפָא ךימ טלעטש ןוא יז טמענ .היפהפי יד טנייפ בָאה'כ .ןייג

 :רימ וצ
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 -קירוצ לי ןעמ ביוא .ןטסַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,ןגָאז ךייא ליוו ךיא --

 .תינעת ַא לטימ עטסעב סָאד זיא ,רבה-רוש םעד ןעמוקַאב

 ןעמ -- .וניבא םהרבא טגָאזעג טָאה -- ,טכערעג זיא יז ,טכערעג --

 ןדע-וג ןצנַאג ןרעביא תינעת ַא ןפורסיוא ףרַאד

 יד .ןטסַאפ ןעמונעג טָאה ןעמ .תינעת ַא ןפורעגסיוא טָאה ןעמ ,רוציקה

 יז ןענעז טכַאװשעגּפָא ױזַא ,סיפ יד ןופ ןלַאפעג שממ ןיוש ןענעז םיקידצ

 ןעזעג טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ביוט-ווירב ןייק רָאנ ,ןעוועג

 "ןועמש ךאלמ רעד .ךַאז ענדָאמ ַא ןעשעג זיא געט-תינעת יד טָא ןיא

 בייוו סָאד ןגָאלשעג טָאה רע .טרוכישעגנָא ,רעגייטש ןייז יו ,ךיז טָאה רעב

 ןוא ןדע-ךג ןצנַאג ןרעביא רָאה יד רַאפ טּפעלשעג יז טָאה רע ,חצר-תוכמ

 :לוק רוכיש ןייז טימ טעווערעג

 טָא ,המהב ַא טפרַאד ריא ? םיקידצ ,רבהירוש רעד ךייא גיוט סָאװ --

 .רעקיצניינ-ןוא-סקעז לשעלפ ןייא רַאפ קעװַא ךייא יז ביג ךיא .ריא טָאה

 ,עטכאלמ יד זַא ,ןרעלקפיוא םיא ,ןקיאורַאב טוװאורּפעג םיא טָאה ןעמ

 ,בייוו ןגייא ןייז רָאנ ,המהב ןייק טשינ זיא ,רָאה יד רַאפ טּפעלש רע סָאװ

 ףירעד ןייגנייא טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע .שדוח ןטעביז ןיא זיא סָאװ

 :ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא

 !ערעייא זיא המהב יד ןוא ,םיקידצ ,עקווָאקָארָאס ַא --

 ענירג ןיא םיכאלמ עכעלטע  ,יײצילָאּפ-ןדע-ןג יד טרימרַאלַא טָאה ןעמ

 וצ ןעגנולעג ייז זיא תורצ טימ םיוק ןוא ןעילפ וצ ןעמוקעג ןענעז ןרידנומ

 לָאז רע ,טסערַא-ןדע-ןג ןיא טריפעגּפָא םיא ןבָאה ייז .ןרעב-ןועמש ןדניב

 .ןרעטכינסיוא ךיז

 עקידעבעליבלַאה ַא .טרעטנימרעד םיוק ןעמ טָאה בייוו סרעב-ןועמש

 ,םייהַא טריפעגּפָא יז ןעמ טָאה

 "וצנָא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה געט עקיטכרָאפ ענױזַא ןיא טקנוּפ --

 טלָאװ רעב-ןועמש םעד-טָא -- ,םיקידצ יד טלמרומעג ןבָאה -- ,ןרוכיש

 .רעשידיא ןייק טשינ ןוא ךאלמ רעשיאיוג ַא ןייז וצ טסַאּפעג

 "ווירב יד זַא ,העידי יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה גָאט ןטפלעווצ ןפיוא טשרע

 ןשיאיוג םנופ לווירב ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה יז .ןעמוקעגקירוצ זיא ביוט

 ,ךלמה המלש ייב ךיז טניפעג לווירב סָאד .ןדעיןג

 זיא ,טייטש לווירב םעד ןיא סָאװ ,טסואוועג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ שטָאכ
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 ןרערט טימ ןסַאג יד ןיא טשוקעג ךיז טָאה ןעמ .דיירפ עסיורג ַא ןרָאװעג

 .ןגיוא יד ןיא

 טָאה רע .הפיסא ןַא ןפורעגפיונוצ ךלמה המלש טָאה גָאט םענעגייא םעד

 : רעפטנע םעד טנעיילעגרעביא ןעמעלַא רַאפ

 ןסשידיא ןופ םיקידצ ענעריובעגליואוו ןוא עטצעשעגכיוה יד וצ,

 !ןדע-ג

 :זַא ןוא ױזַא ןרעפטנע וצ ךייא רימ ןבָאה ווירב רעיא ףױא

 .עזיוו ַא ןָא ןוא סַאּפ ַא ןָא ץענערג יד רעבירַא זיא רבה-רוש רעיא

 םישדח סקעז רַאפרעד םיא טמוק ןדע-ןג רעזנוא ןופ ןצעזעג יד טױל

 רע סָאװ ,סנדָאש יד .ןסע וצ גָאט ןדעי ייה טנופ בלַאה ַא ,הסיפת

 ןטעברַאּפָא רע ףרַאד ,טכַאמעגנָא טָאה

 זנא וצ טכַארבעגרעבירַא טָאה רע סָאװ ,עטכאלמ ערעגנַאוװש יד

 לכאלמ סָאד .ןקישוצקירוצ ךייא טיירג רימ ןענעז ,רענרעה ענייז ףיוא

 רימ ןלעװ ,עירָאטירעט רעזתא ףױא ןריבעג טָאה יז סָאװ ,רעבָא

 .זנוא ייב ןביילב טעוו'ס ןוא ןדמשּפָא

 טעוו ןוא ףָארטש ןייז ןעמוקּפָא טעוו רבה-רוש רעד יװ םעדכָאנ

 ..."ןקישוצקירוצ ךייא םיא טיירג רימ ןענעז ,ןדָאש םעד ןטעברַאּפָא

 ןרָאװעג זיא ,ווירב םעד טנעיילעגרעביא טָאה ךלמה המלש יװ ,םעד ךָאנ

 -עגמורַא ןענעז םיקידצ .ײרעגָאלק ַא ןוא יירענייוועג ַא ןדע-ןג ןשידיא ןיא

 ןבָאה ייז .טרָא ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ ךיז ,זיימ עטמסרַאפ יו ןפָאל

 :טרעמָאיעג ןוגינ:הכיא ןַא טימ ןוא טנעה יד ןכָארבעג

 ַא ...הסיפת םישדח סקעז -- ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו --

 ןקישקירוצ זנוא ןלעװ ייז ... .ןדָאש םעד ןטעברַאּפָא . . , גָאט ַא ייה טנופ בלַאה

 .ןייב ןוא טיוה עלָאג רבה-רוש םעד

 :טעשטיווקעג ןבָאה םיקידצ יד ןופ רעבייוו יד

 ןעמענ ...טייטש טלעוו יד טניז ןרָאװעג טרעהעג טשינ זיא סנױזַא --

 ...טבעלרעד סָאד ןבָאה סָאװ ,יד וצ ייוו .ןדמשּפָא סע ןוא לכאלמ שידיא ַא

 המלש ןעװעג זיא סָאד .ןריולרַאפ טשינ ךיז טָאה רָאנ שטנעמ ןייא

 ייברעד ,ןגַאלשרָאפ טכַאמעג ,ווירב ןטייווצ ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .ךלמה

 ,טסואוועג טָאה ,ךלמ רעגולק רעד ,רע .םיקידצ עשיאיוג יד טעפנחעגרעטנוא

 .רעקיביגכָאנ ,רעכייוו ןכַאמ וצ לטימ טוג ַא זיא הפינח ַא זַא
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 .גָאט ןטירד ןפיוא ןעמוקעגנָא זיא ווירב ןטייווצ ןפיוא רעפטנע רעד

 :םיקידצ יד ןופ ענעטעמס רעד רַאפ טנעיילעגרָאפ םיא טָאה ךלמה המלש

 !םימכח עלַא רעביא םכח רעד ,המלש ךלמ ןטצעשעגכיוה םוצ,

 רימ .גַאלשרָאפ רעיא ןָא ןעמענ רימ זַא ןסיוו וצ ךייא ןעוט רימ

 רבה-רוש רעד סָאװ ,ןדָאש םעד ןלָאצַאב טלָאז ריא זַא ,םיכסמ ןענעז

 טעוו רבה-רוש רעד .ןיורק רעייא ןופ טנעמיד ַא טימ ,טכַאמעגנָא טָאה

 ַא ןָא ץענערג יד ןײגרעבירַא ןרַאפ ףָארטש ןייז ןציזּפָא ןומ רעבָא

 ,ןעז רעבָא טלָאז ריא ידכ .ץעזעג זיא ץעזעג .עזיו ַא ןָא ןוא סַאּפ

 יד םיא רימ ןרענעלקרַאפ ,ןעמוקוצנגעקטנַא ךייא טיירג ןענעז רימ זַא

 ןריובעג זיא סָאװ ,לכאלמ עשידיא סָאד .םישדח יירד ףיױוא ףָארטש

 ַא סיא ןוא טדמשעגּפָא ןיוש רימ ןבָאה ,דרע רעזנוא ףױא ןרָאװעג

 .גנוגיפרַאפ רעייא וצ טייטש ןירָאטעּפמיק יד .ערטעפ ןבעגעג ןעמָאנ

 ."טליוו ריא ןעוו ,ןעמענּפָא יז טנָאק ריא

 טָאה --- ,רבה:רוש ןטימ סיוא זיא ,טסעק-הסיפת ףיוא םישדח יירד --

 .וניבא קחצי טרעמָאיעג

 רעטומ יד טנעה יד ןכָארברַאפ טָאה -- ,לכאלמ שידיא ַא טדמשעגּפָא --

 .ןפלָאהעגרעטנוא ריא ןבָאה האל ,לחר ,הקבר ןוא ןייוועג ַא טימ הרש

 ,רעכוטסַאּפ יד ,סעקַאדייל יד בילוצ ץלַא ןוא ,ןרָאצ ַאזַא ,קילגמוא ַאזַא --

 ,םיקידצ יד טלמרומעג ןבָאה --

 םעד זַא ןעוועג םיכסמ .ווירב ןטירד ַא ןבירשעגנָא טָאה ךלמה המלש

 ןופ ,סנטייווצ ןוא .ליפ-וצ ןענעז םישדח יירד רעבָא ,ףָארטש ַא טמוק רבה-רוש

 .רָאפ רע טגָאלש רעבירעד .בייל םנופ ּפָארַא רבה-רוש רעד טעװ טסעק-הסיפת

 ןלָאז ייז ,רעכוטסַאּפ עשידיא ייווצ ןזָאלוצ ןלָאז ,םיקידצ עשיאיוג יד ,ייז זַא

 ןדנובעגוצ ןייז טעװו רע סָאװ .טייצ עצנַאג יד רבהירוש ןפיוא ןבעג גנוטכַא

 ןיא ןבירשעג ךלמה המלש טָאה --- ,טיירג ןענעז רימ , ,לַאטש-הסיפת ןיא

 גונעג ןבָאה לָאז רבה-רוש רעד ,ייה סנגָאװ עכעלטע ןקישוצרעבירַא -- ,ווירב

 ןלַאפרַאפ זיא ,לכאלמ סָאד טדמשעגּפָא טָאה ריא סָאװ ,סָאד .ןעייק וצ סָאװ

 ."רבהי-רוש ןגעוו רעפטנע רעייא דלַאב ןוא ךיג טרַאװרעד ךיא

 ןײרַא ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא ווירב םעד ןגָארטעגקעװַא טָאה ביוטיווירב יד

 .רעפטנע ןַא טימ ןעמוקעגקירוצ יז זיא גָאט ןטירד ןפיוא ןוא

 יד .םיקידצ יד רַאפ טנעיילעגרָאפ ווירב םעד ךיוא טָאה ךלמה המלש
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 ייז ,ןטייקירעװש ןייק טכַאמעג טשינ לָאמסָאד ךיוא ןבָאה םיקידצ עשיאיוג

 ,םיכאלמ ייווצ ןקישרעבירַא לָאז ןדע-ןג רעשידיא רעד זַא ,ןעוועג םיכסמ ןבָאה

 ןבָאה ייז .ףָארטש ןייז ןעמוקּפָא טעװ רע זיב רבה-רוש םעד ןטיה ןלָאז סָאװ

 רעד טעװ םיוק לייוו ,רעכוטסַאּפ ןייק ןקיש טשינ לָאז ןעמ זַא ,טנרָאװעג רעבָא

 עטסעב סָאד .דליוװ ןרעוו קירוצ רע ןָאק ,רעכוטסַאּפ עשידיא ןעזרעד רבה-רוש

 -מיכאלמ עניילק ייווצ ןקיש ןדע-ןג ןשידיא םנופ םיקידצ יד ןעוו ,ןעוועג טלָאװ

 סטכעלש ןייק רֶע טעוװ ייז ןוא יורטוצ ןבָאה רבה-רוש רעד טעוװ ייז וצ .ךעל

 .ןָאט טשינ

 ףיוא טרענעלקרַאפ יז םיקידצ עשיאיוג יד ןבָאה ,ףָארטש רעד ךייש סָאװ

 ,טנעמיד םעד ךייש סָאװ ןוא .ןעמוקּפָא ןיוש רע זומ ףָארטש יד .ןכָאװ סקעז

 ןעמוק ןפרַאד סָאװ ,ךעלמיכאלמ ייוצ יד ןבעגטימ םיא ךלמה המלש ןָאק

 ,רבה-רוש םעד ןטיהּפָא

 -ןג ןשיאיוג םנופ םיקידצ יד .ןלעפעג ליואוו ןעמעלַא זיא ווירב רעד

 .ווירב ןקיזָאד םעד ןופ סױרַא ןעמ טעז סָאד ,ןדער ךיז טימ ןזָאל ןדע

 ןוא וניבא םהרבא טגערפעג טָאה -- ?ןיהַא ןעמ טקיש ןעמעוו ָאט --

 ,דרָאב עקידובכב יד טעלגעג ךיז

 זיב ,רעהַא טכַארטעג ,ןיהַא טכַארטעג .טהצעעג ךיז ןבָאה םיקידצ יד

 סָאװ ,לכאלמ גולק ַא זיא רע .לרעשיּפ ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא טָאה רעצעמע

 .ןינע ןַא טייטשרַאפ

 ןיימ ןטייווצ םעד -- ,טגָאזעג רערעדנַא ןַא טָאה --- ,ןטייווצ םעד ןוא --

 ...ןטייוצ םעד לָאז ןעמ טוג ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,ךיא

 ןעמ ןוא ןדער ןייא ןיא טלַאה דיא ַא -- סָאװ ןרעה ןיוש רימָאל --

 -- ,טשינ ןעמ טרעה ןעמָאנ ןייק ןוא ?ןטייווצ םעד , ,"ןטייווצ םעד; ,רָאנ טרעה

 .ערעדנַא טלמרומעג ןבָאה

 -- אבַא-לאומש ,רבח סלרעשיּפ ןייז לָאז רעטייווצ רעד זַא ,ןיימ ךיא --

 ןאבַא-לאומש ,םיא ןוא רעדירב ענעגייא ייווצ יו ,ביל עדייב ךיז ןבָאה ייז

 ןײירַא ליומ ןיא רעגניפ ןייק ןגייל טשינ ךיוא ןעמ ףרַאד

 ןיא ןעילפ ןלָאז לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא זַא ,ןבילבעג זיא'ס ,רוציקה

 ןייג ןסייהעג זנוא טָאה ןעמ .רבה-:רוש םעד ןטיהּפָא ןיירַא ןדע-ןג ןשיאיוג

 .רעסעּפ יד וצ רעדליב ןכַאמ זנוא לָאז רע ,ףַארגָאטָאפ-ןדע-ןג םעד לדייז וצ

 לדייז .ףַארגָאטָאפ-ןדע-ןג םעד לדייז וצ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה עכעליירפ
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 ןבעגעג זנוא ןופ ןדעי טָאה רע .טדיירפרעד קרַאטש זנוא טימ ךיז טָאה ךאלמ

 | :לקעב ןיא ּפינק ַא

 ןיימ ןענעיילרָאפ ךייא לע ךיא .הרבח ,ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ טוג --

 .ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ליּפש-םירוּפ יינ

 ןלירב טימ ןוא רָאה עגנַאל טימ ךאלמ ַא ,ףַארגָאטָאפ-ןדע-ןג רעד ,לדייז

 -םירופ יינ ַא ןָא רע טביירש ךָאװ עדעי .טײקכַאװש ַא טָאה ,זָאנ רעד ףיוא

 .רָאפ סע רע טנעייל ,טּפַאכ רע ןעמעוו ןוא ליּפש

 .ןריפַארגָאטָאפ ךיז ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ,טרעלקרעד םיא ןבָאה רימ

 ןיא שזַא תוחילש ןיא ןעילפ רימ לייוו ,טייצ ןייק טשינ רימ ןבָאה טציא

 ןגעמ זנוא רע טעוו ,ןעמוקקירוצ ,םעשעצרימ ,ןרימ זַא .ןדע-ןג ןשיאיוג

 ...ןלעװ טעװ ןילַא רע לפיוו ןענעייל

 טסולגעג קרַאטש םיא ךיז טָאה'ס .קירעיורט ןרָאװעג זיא ךאלמ לדייז

 סע טָאה רע ,טַאהעג הרירב רעדנַא ןייק טשינ טָאה רע רָאנ ,ןענעייל וצ

 .ןעמוקקירוצ ןלעוו רימ זיב ןגיײלּפָא טזומעג

 סקעז ןבָאה ךיא לעװ -- ,טגָאזעגוצ זנוא רע טָאה -- ,לָאמטסנעד זיב --

 ןבָאה האנה טעװ ריא .סטמוק ןוא ,הרבח ,סטקנעדעג .ןליּפש-םירוּפ עיינ

 יד טכַאמעג טרָא ןפיוא ףכית עקַאט ןוא טריפַארגָאטָאפ זנוא טָאה רע

 זנוא טָאה ןעמ ואוו ,ײצילָאּפ דע ג רעד וצ קעװַא ןענעז רימ .רעדליב

 .רעסעּפ יד טלעטשעגסיוא

 ןרעטלע סלרעשיּפ וצ קעװַא רימ ןענעז טנעה יד ןיא רעסעּפ יד טימ

 : ןגיוא יד ךוטרַאפ ןטימ טשיוועג ךיז טָאה עמַאמ סלרעשיּפ .ןענעגעזעג ךיז

 .געוו ןפיוא ןליקרַאפ טשינ הלילח ךיז טסלָאז ,לרעשיּפ ,גנוטכַא ביג --

 טגָאזעגנָא זנוא טָאה ,קינטוטַאל רעד ןמלז-המלש ,עטַאט סלרעשיּפ ןוא

 : טרָאװ ןברַאה ןטימ

 ריא ,םיכאלמ עשיאיוג יד ןופ ןדעררעביא ןזָאל טשינ ךיז טלָאז ריא ---

 ...!ריזח ןייק ןסע טשינ ? ךייא גָאז ךיא סָאװ ,טרעה

 ףוס םוצ ןוא *טשינ, עמַאס טימ ּפָאק ןלופ ַא טּפַאלקעגנָא זנוא טָאה רע

 :ץרעקולש ַא טימ טקידנערַאפ

 דובכ ַא זיא'ס זַא ןוא םיכאלמ עשידיא טנעז ריא זַא ,סטקנעדעג --

 .ןדע"ןג ןשידיא ןיא ךאלמ ַא ןייז וצ

 סלרעשיּפ .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא טגָאזעגוצ םיא ןבָאה רימ
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 רימ ןוא געוו ןפיוא ךעלכיק ענעשטער עכעלטע ןבעגעגטימ זנוא טָאה עמַאמ
 ,טנגעזעגּפָא ךיז ןבָאה

 ,ןגירשעגכָאנ זנוא ייז ןבָאה --- ,קירוצ טנוזעג סטמוק ןוא טנוזעג סטילפ --

 םעד ןעמענ ךלמה המלש וצ ןעילפ רימ ןפרַאד ,אבַא-לאומש ,טציא --

 ,ץענערג רעד וצ ךיילג טרָאד ןופ ןוא טנעמיד

 ןענעז רימ ןוא ךיוה ,ךיוה ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ

 ,ןגיולפעג

 רימ רָאנ ,ךלהמ לקיטש ַא ןעװעג זיא רעטיג סכלמה המלש וצ זיב

 טשינ וליפַא ןבָאה רימ זַא ,העיסנ רעד ןופ קידרעפָאה ױזַא ןעוועג ןענעז

 .ךרודַא זיא טייצ יד יו טקרעמַאב

 המלש זיא ךַאד םענעדלָאג ןטימ זיוה סָאד טרָאד ,טסעז ,אבַא-לאומש --

 ,ץַאלַאּפ סכלמה

 ןרַאפ ךַאװ-םיכאלמ יד .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ
 ףכית זנוא טָאה ןוא ,ןעמוק ןפרַאד רימ זַא ,טסואוועג ןיוש ןבָאה ץַאלַאּפ
 ,טזָאלעגנײרַא

 םייב ןסעזעג זיא תימלוש .לכייט ןרעבליז ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ

 רענעדלָאג ַא טימ ןוא ,רעסַאװ ןיא ןטלַאהעג יז טָאה סיפ עסעוורָאב יד .גערב

 ,שיפ טּפַאכעג יז טָאה ץענ

 ,ךלמה דוד ייב ןעזעג יז ןבָאה רימ זַא ,טסואוועג טלָאװ יז ןעוו ---

 ?ןָאטעג יז טלָאװ רעגייטש ַא סָאװ ,לרעשיפ

 ןעניז ןיא טסָאה וד ןוא ,אבַא-לאומש ,העיסנ ַאזַא ןכַאמ ןפרַאד רימ --

 ,ןטײקשירַאנ

 ןבָאה זנוא רעטניה .קירב ענרעצליה יד ןעגנַאגעגרעבירַא ןענעז רימ

 :גנַאזעג סעתימלוש טרעהעג רימ

 ,םענייאניא ריד טימ

 ,ןימ רעטבילעג

 ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ

 ןײרַא םונהיג ןיא

 ,ןייז וצ םונהיג ןיא

 ,רעוװע זיא עטבילעג



 281| ןמפירש עטלמטאזעג

 הליפת ןייק טשינ טפלעה טרָאד

 .רערט ןייק טשינ טפלעה'ס ןוא

 רערט ןייק ,הליפת ןייק

 ,טינ עקַאט טפלעה

 ,ןייֵלַא עביל יד רָאנ

 .דיִל ַא טרעלירט סָאװ

 ץלַא ןרָאװעג זיא דיל סעתימלוש .טייז ַא ןיא טעוװערעקרַאפ ןבָאה רימ

 שרעדנַא ןַא .טרעהעג םיוק ,םיוק ןיוש סע ןבָאה רימ .רעטייוו ןוא רעטייוו

 .טרעהעגוצ ךיז ןוא ייווצ ןוא העש ַא ןענַאטשענּפָא וליפַא רימ ןטלָאװ לָאמ

 ,טציא רעבָא ,רעדיל טַאהעג ביל קרַאטש ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 רימ ןבָאה ,ןײרַא געוו ןטייוו ַאזַא ןיא ןעילפ םייב ןטלַאהעג ןבָאה רימ ןעוו

 .טייצ ןייק טַאהעג טשינ

 ןעװעג זיא רע .ףיוה ןיא ןייטש ןפָארטעג רימ ןבָאה המלש ךלמ םעד

 רָאּפ ַא ןגָארטעג רע טָאה סיפ יד ףיוא .טַאלַאכ םענעדייז ַא ןיא ןָאטעגנָא

 .ּפָאק ןייז ףיוא טלקניפעג טָאה ןיורק יד .ךיש-קעטש

 רענַאגַאלַאג ַא טימ טהנעטעגסיוא ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ךלמ רעד

 ,תויח עלַא ןופ תונושל יד המלש ךלמ רעד טייטשרַאפ ,טסואווַאב יו .ןָאה

 ןָאה םעד טגערפעג טָאה רע יװ ,ןעזעג ןיילַא ןבָאה רימ .תופוע ןוא לגייפ

 טשינ רימ ןבָאה .סָאװ .טרעפטנעעג ץלַא ףיא םיא טָאה ןָאה רעד ןוא

 .ןענַאטשרַאפ

 ןהנעטּפָא ןוא ןייטש ױזַא ןָאק רע .קידלודעגמוא ןרָאװעג ןענעז רימ

 .ךיז רַאפ געוו ןטייוו ַאזַא רימ ןבָאה ָאד ןוא לפיוו טסייוו רעוו

 :ןָאטעג ערָאט ַא ךימ טָאה לרעשיּפ

 .אבַא-לאומש ,ונ --

 ? לרעשיּפ ,סָאװ --

 !ןייגוצ רימָאל ---

 "רעביא טָאה ךלמ רעד .ךלמ ןרַאפ טגיונרַאפ ךיז ,ןעגנַאגעגוצ ןענעז רימ

 .ןָאה רענַאגַאלַאג ןטימ סעומש םעד ןסירעג

 ןשיאיוג ןיא ןעילפ רימ .טנעמיד ןכָאנ ןעמוקעג ןענעז רימ ,ךלמ ינודא --

 ,רבה-רוש םוצ ןדעדןג
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 .טנעמיד םעד ןעמונעגסיורַא ,ןיורק יד ןָאטעגסיױא טָאה ךלמה המלש--

 ,טעשטשילבעג טָאה טנעמיד רעד .טליּפשעג םיא טימ ךיז רע טָאה עלייוו ַא

 ,ןגיוא יד טדנעלברַאפ

 זיא'ס .טשינ םיא טרילרַאפ טעז ןוא טנעמיד םעד ,הרבח ,ךייא טַאנ --

 .רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ןוא ףניפ טרעוו םעד טָאה רע .טנעמיד רערעייט ַא

 ןלעו רימ זַא ,ךלמ םעד טגָאזעגוצ ,טנעמיד םעד ןעמונעג ןבָאה רימ

 ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רע .ּפָאק ןיא גיוא סָאד יװ ןטלַאה םיא

 .ןעילפ ןענָאק רימ זַא ,טסייה סָאד

 ! אבַא-לאומש .,ַאדייה --

 וצ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא לגילפ יד טײרּפשעצ ןבָאה רימ

 .ץענערג רעד

 רעד וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ ,טכַאנרַאפ

 .רעקעלג יד ןעגנולקעג ןבָאה סעווקרעצ עלַא ןיא .ץענערג

 יד ןופ ןעגנילק סָאד ןוא ןעגניז עכעלרעייפ סָאד ,תושמשהיןיב רעד

 -עגוצ ךיז ןבָאה רימ .דמערפ ןוא ענדָאמ ןעמוקעגסיוא זנוא זיא רעקעלג

 ,ןרילרַאפ טשינ ךיז ןלָאז רימ זַא ,טַאהעג ארומ .ןטייווצ םוצ רענייא טעילוט

 טָאה לגילפ יד ףיוא ןציירק ייוצ טימ רידנומ ןעָאלב ַא ןיא ךאלמ ַא

 ןבָאה ןרידנומ עָארג ןיא םיכאלמ ערעדנַא ייווצ ,רעסעּפ ערעזנוא טכַארטַאב

 סָאד סָאװ ,"דומלת; ַא רעבירַא טשינ ,הלילח ,ןעלגומש רימ יצ ,טכוזַאב זנוא

 ,ןדע-ןג ןשיאיוג ןרַאפ ךַאז עטסגרע יד זיא

 ןיא ןעוועג ןענעז רעסעּפ יד .ןענופעג טשינרָאג זנוא ייב טָאה ןעמ

 .ןייז "קדוב, סָאד טרעיודעג טָאה טייצ העש ַא רעביא .גנונעדרָא

 -רעזייא ןסיורג ַא וצ טריפעגוצ זנוא טָאה רידנומ ןעָאלב ןיא ךאלמ רעד

 .ןענעפע םיא לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא טּפַאלקעגנָא לָאמ יירד טָאה רע .רעיוט םענ

 ףכית ןבָאה רימ .םיטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה רעיוט טייז רענעי ןופ

 .ןקז ַא ךיז טניפעג טרָאד זַא ,טנעקרעד

 רענעי ףיוא םיטש יד טגערפעג טָאה -- ?טרָאד טּפַאלק רעוו --

 .רעיוט טייז

 -ץענערג רעד ,לָאינַא רָאדָאעט ךיא ,סורטעּפ רעקיליײה ,ּפַאלק ךיא --

 .ןדע"ןג ןשידיא םנופ סעקדישז ייווצ טכַארבעג ָאד בָאה ךיא .ךאלמ

 טָאה סָאלש רעד .לסילש םעד ןיירַא טקעטש ןעמ יו טרעהעג ןבָאה רימ

 ,טנפעעג ךיז טָאה רעיוט רערעווש ,רעסיורג רעד ןוא ןָאטעג ץכערק ַא
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 דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל ַא טימ רעקשטיטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא זנוא רַאפ

 רעד ןיא .טעקַאנ ןעוװעג םיא ייב זיא ּפָאק רעד .ןגיוא עקידנעלכיימש ןוא

 .לסילש-ןדע-זג םעד ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעטכער

 ןעוועג זיא טסורב ןייז ףיוא םלצ רעד .טכַארטַאב עלייוו ַא זנוא טָאה רע

 ,דלָאגניג עמַאס ןופ

 סורטעּפ רעקיליײה רעד .טריטולַאס טָאה רידנומ ןעָאלב ןיא ךאלמ רעד

 זיא ץענערג יד .ןייג ןסייהעג םיא ןוא םלצ ַא טנכייצעג םיא רעביא טָאה

 ןטיה יז ףרַאד ןעמ ,רקפה ףיוא ןבילבעג

 .ןײגכָאנ םיא ןלָאז רימ ,ןסייהעג זנוא טָאה רעטיה-רעיוט רעטלַא רעד

 .ןסָאלשרַאפ קירוצ םיא טָאה רעטלַא רעד .רעיוט ןיא ןיירַא ןענעז רימ

 -עג זנוא וצ רע טָאה -- .געוװ ןטייוו םנופ דימ ,אמתסמ ,טנעז ריא --

 ַא ןעמוק טעװ ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ,ןעורסיוא ָאד ךיז טעװ ריא --- .טגָאז

 טרַאּפשרַאפ טייטש סע ואוו ,לַאטש-הסיפת ןיא ןריפ ךייא טעוװ רע ןוא חילש

 .רבה-רוש רעד

 רעד ואוו ,זיוה סָאד ןענופעג ךיז טָאה רעיוטיןדעדןג םנופ טייוו טשינ

 ,לצינַאק ַא טנערבעג ןיוש טָאה רעטסנעפ ןיא .טניואוו סורטעּפ רעקילייה

 .רָאג זיב עלעקנוט ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד

 םוש ןייק ךייא טעוו'ס ,ךעלגניא ,ןבָאה ארומ ןייק טשינ טפרַאד ריא --

 ,רימ טימ טמוק .ןעשעג טשינ זייב

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז רימ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא רעטלַא רעד

 "עג קרַאטש טָאה רימ ייב רָאנ ,לרעשיּפ רבח ןיימ ייב יו טשינ סייוו ךיא

 .ץרַאה סָאד טּפַאלק

 .עמיורעג ַא ןעװעג זיא בוטש יד .בוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 ןענַאטשעג זיא בוטש ןטימ ןיא .סענָאקיא ןעגנָאהעג ןענעז טנעוו עלַא ףיוא

 ןצעז ךיז ןסייהעג זנוא טָאה רעטלַא רעד .שיט ַא

 "רעד זנוא טָאה רעטלַא רעד .שיט םייב טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ

 :טלכיײמשעג ייברעד ןוא זעק טימ טיורב ץרַאװש קיטש ַא ןדעי טגנַאל

 םעד טסואוועג טלָאװ ריא ןעוו ? ַאה ,טשינ ךָאד ריא טסע ריזח ןייק --

 טליוו ןוא טרַאּפשעגניא רעבָא ךָאד טנעז ריא ...ריזח לקיטש ַא ןופ םעט

 טגָאז רדח ןיא דמלמ רעייא וליפַא ,ריזח לקיטש ַא ,לכאמ רעיײט ַא .טשינ

 ."טוג רזח,, ךָאד

 ןייז ןסעגעג טָאה זנוא ןופ רעדעי .טרעפטנעעג טשינרָאג םיא ןבָאה רימ
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 .העיסנ רעד ןופ קירעגנוה ענשזַאװ ןעוועג ןענעז רימ .זעק טימ טיורב קיטש

 רעד .םיקידצ יד ףיא טגערפעגכָאנ זנוא ייב ךיז טָאה רעטלַא רעד

 ייז יצ .תובא עקילייה יד ןכַאמ סע סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג רע טָאה טשרקיע

 .שפנ-תמגע ןייק טשינ ייז ןבָאה יצ ןוא טוג ךיז ןליפ

 ןעוו .גנונעדרָא ןטסעב ןיא זיא גנידצלַא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה לרעשיּפ

 .טוג רָאג ןעוועג ןיוש טלָאװ ,רבה-רוש ןטימ השעמ יד טשינ

 טגָאזעג זנוא טָאה -- ,רבה:רוש םוצ ןריפ ךייא ןעמ טעװ ןגרָאמ ---

 םעד ןופ קעװַא טשינ טייג ןוא גנוטכַא טיג ןוא טעז רָאנ -- ,רעטלַא רעד

 רעזנוא רעביא םורַא טשינ טילפ .ןריטרַאוװקנייא ךייא טעװ ןעמ ואוו ,טרָא

 טלַאה ןוא טעז .םיכאלמ עשידיא ןייק ביל טשינ ןעמ טָאה זנוא ייב .זידַארַאּפ

 ןכערבעצ טשינ ךייא לָאז ןעמ ,ענשטעטַאטס ךייא טלַאה ,הלעמ רעד ןיא ךייא

 ,לגילפ יד

 ןעמ ןעּפעשט טשינ םענייק ןלעוװו רימ זַא ,טגָאזעגוצ םיא ןבָאה רימ

 ,טוג ןעוועג ןיוש טלָאװ ,ןעּפעשט טשינ רָאנ זנוא לָאז

 ריא -- ,רעטלַא רעד טהצעעג זנוא טָאה -- ,ןייז טעו עטסעב סָאד --

 ךיז ןייג ןלעװ עקילייה יד זַא .טשינ ףרַאד ןעמ ואוו ,ןכירק טשינ טלָאז

 ןעז טעװ ריא זַא .ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ טשינ ךיז ייז ריא טלָאז ,ןעילדָאמ

 ןסיו טשינ וליפַא לָאז ןעמ ,ןטלַאהַאב ךיז ריא טלָאז ,עיסעצָארּפ ַא ןייג

 .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעייא ואוו

 -סיוא ןזומ ךיז ןלעוװ רימ -- ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,השעמ ענייש ַא

 יד טגיוטעג זנוא טָאה סָאװ וצ .םענייק רַאפ ןזייו טשינ ךיז ,ןטלַאהַאב

 .ןעז טשינרָאג ייס-יוו-ייס ךָאד ןלעוװ רימ ,השעמ עצנַאג

 ךיז ןבָאה רימ .לרעשיּפ רבח ןיימ טימ טקוקעגרעביא ךיז בָאה ךיא

 ןצנַאג ןפיוא טַאהעג הטרח ךיוא ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .ןענַאטשרַאפ עדייב

 .קסע

 טָאה רע .ןגיוא יד ןּפעלק ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סורטעּפ ןטלַא םייב

 ןייק ןעועג טשינ ןענעז'ס ואוו ,רדח רעדנוזַאב ַא ןיא טריפעגניירַא זנוא

 ,סענָאקיא

 ַא ןָאט ןפרַאד טעוו ריא זַא ןוא ,הרבח ,ןקיטכענ ריא טעוװ ָאד --

 .סױרַא ןסיורד ןיא רעטסנעפ ןכרוד זיא ,ךַאז עשיכאלמ

 ןבילבעג ןענעז רבה ןיימ ןוא ךיא .רדח ןיא ךיז וצ קעװַא זיא רע

 .ןגיוא עקירעיורט טימ עדייב טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רימ .ןײלַא
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 רעד .ןסיורד ןיא טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 .ןגער טימ טקעמשעג טָאה'ס .טנקלָאװרַאפ ןעוועג זיא למיה

 ןופ טכַארטעג ןבָאה רימ .ךעליירפ טשינרָאג ןעוועג זנוא זיא ןצרַאה ןפיוא

 ,ןקידנע רעכיג סָאװ ךיז ןלָאז ןכָאװ סקעז יד זַא ,טָאג ןטעבעג ןוא םייה רעד

 קיטכיל עליו ַא ףיוא ןוא ,ןָאטעג-דנעלב ַא ןסיורדניא טָאה ץילב ַא

 ,טעשטרָאװעג טָאה רענוד ַא .ץילב רעטייוצ ַא .רעמיצ רעזנוא טכַאמעג

 ,ןלַאפעגּפָארַא ךַארק ַא טימ זיא ןוא טעשטרָאװעג

 טָאה רעמיצ רעטייוצ ןיא .לוק ַא ףיוא הכרב ַא טכַאמעג ןבָאה רימ

 .סורטעּפ רעטלַא רעד טעּפָארכעג

 ! אבַא-לאומש --

 ? לרעשיּפ ,זיא סָאװ ---

 רעביא רעכיג ןעמ טמוק ,טּפָאלש ןעמ זַא ,ןפָאלש ןגייל ךיז רימָאל --

 ,טכַאנ יד

 -טנַא רָאנ ,לטעב ןיא טגײלעגנײרַא ךיז ןוא ןָאטעגסיױא ךיז ןבָאה רימ

 טשינ ןבָאה ןרענוד ןוא ןצילב יד .טנָאקעג טשינ רימ ןבָאה ןרעוו ןפָאלש

 ,טזָאלעג

 עניוזַא טבעלעגכרוד לָאמ ךס ַא ןיוש רימ ןבָאה ןדע-ןג ןשידיא ןיא

 -רעטיוועג יד זיא ,ענעגייא יד ןופ טייוו ,דמערפ רעד ןיא ,ָאד רעבָא ,טכענ

 .רעקידארומ ךס ַא ןעוועג טכַאנ

 !לרעשיּפ ---

 ? אבַא-לאומש ,סָאװ --

 טפיול תוישעמ טלייצרעד ןעמ זַא .תוישעמ ןלייצרעד ךיז רימָאל ---

 .טייצ יד ייברַאפ רעכיג

 לרעשיּפ ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא טעילוטעגוצ רעטסעפ ךיז ןבָאה רימ

 .ךלמ-"ןב ַא טימ רעלטעב ַא ןגעוו השעמ ַא ןלייצרעד ןעמונעג טָאה

 ןזָאלרעד טשינ ןלָאז ייז זַא ,טדערעגּפָא ,סיוא טזייוו ,ךיז ןבָאה ןרענוד יד

 .טימ רעד ןיא השעמ יד ןסייררעביא טזומעג טָאה לרעשיּפ ןוא

 ,ּפָאק ןרעביא ערדלָאק רעד טימ ןקעדרעביא טוװאורּפעג ךיז ןבָאה רימ

 .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע רָאנ

 סָאד טנפעעג טָאה לרעשיּפ ,לטעב םנופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענעז רימ

 ןסיורדניא סױרַא זיא ןוא רעטסנעפ

 ,טמַאלפעג םיא רעביא ןבָאה ןצילב יד ,דמעהיטכַאנ ןיא ןענַאטשעג זיא רע



 רעגונַאמ ליציא 6

 ןייק טָאה ,ןצילב יד ןופ ןייש ןיא לרעשיּפ רבח ןיימ ןעזעג טשינ טָאה'ס רעוו

 .ןעזעג טשינ סנייש

 ןכרוד סױרַא גנירּפש -- ,ןגירשעג לרעשיּפ טָאה -- ,אבַא-לאומש --

 ! אבַא-לאומש ,רעטסנעפ

 .ןעגנורּפשעגסױרַא ךיא ןיב ךָאנרעד .טלקנעווקעג עלייוו ַא ךיז בָאה ךיא

 ןענעז רימ .ןגער ַא ןסיג ןביוהעגנָא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא דָארג

 רימ סָאװ םיוק ,רעווש ןרָאװעג זנוא ןענעז לגילפ יד .סַאנ-שיפ ןרָאװעג

 .ןביוהפיוא טנָאקעג ייז ןבָאה

 טָאה לגילפ יד ןוא ּפעק יד ןופ .רעמיצ ןיא ןיירַא קירוצ ןענעז רימ

 ,סַאנ ןרָאװעג זיא עגָאלדָאּפ יד .רעסַאװ סָאד טפירטעג

 רענייא טעילוטעגוצ ךיז ,ןיירַא טעב ןיא ןכָארקעגנײרַא קירוצ ןענעז רימ

 ,ןגער רעד טמָארטשעג טָאה ןסיורדניא .ןעמערַאוװרעד וצ ךיז ידכ ,ןטייווצ םוצ

 ?טסרעה וד ,לרעשיּפ --

 ? אבַא-לאומש ,סָאװ --

 ...טליצרעד ןגער רעד סָאװ --

 ...שזב -- ּפָארט ַא -- ּפָארט ...שזב --- ּפָארט ,ּפַאט-- ּפַאט

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןענעז רימ ןוא ןעמונעגמורַא עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ןענַאטשעג זיא רע ,ךלמה המלש ןעזעג לָאמַארעדיװ ךיא בָאה םולח ןיא

 סעדעי ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןָאה ןטימ ךיז טהנעטעגסיוא ךיז טָאה ןוא

 : סעומש רעייז ןופ טרָאװ

 טָאה -- ?רעבייוו טנזיוט ענייד ןכַאמ סָאװ ןוא ? ןָאה ,וטסוט סָאװ --

 .ךלמ רעד טגערפעג

 עניימ רעבייוו יד .ךיז ןגערפכָאנ ןרַאפ ,ךלמ ,ריד קנַאד םענייש ַא --

 ןטשרעביוא םעד ןביול ןוא ןעקנַאד ,ךיז ןענעז ןוא ןעקָאװק ,רעייא ןגייל

 !ךלמ ,רעבייו טנזיוט ענייד ןכַאמ סָאװ ןוא .טנוזעג

 !ןָאה ,ןגָאז ריד לעוו'כ סָאװ ,טסייו .ןקידניזרַאפ םוצ טשינ ,טָא --

 .עטכער ןייק ענייא ןייק ןענופעג טשינ ךיא בָאה רעבייוו טנזיוט ןשיווצ

 ןעגעז עניימ .ךלמ ,ריד ןופ לזמ רעמ ןיוש ךיא בָאה ,ױזַא ביוא--

 ןגלָאפ טסליו .הרקע ןייא ןייק ייז ןשיווצ ָאטשינ .עטכער עלַא ,ערָאהעניײק

 ןעניפעג ןיוש ךיז טעוו'ס -- רעבייוו עכעלטע ךָאנ ריד םענ ,ךלמ ,הצע ןיימ

 .סטכער סעּפע

 : טכַארטרַאפ ךיז טָאה ךלמה המלש



 287 } ןטפירש עפלמַאזעג

 ,ןכוז ןעמ ףרַאד ,טבעל ןעמ ןמזילכ .ןָאה ,טכערעג רשפא טסיב --

 .ןעניפעג עקַאט ךיז טעוװ רשפא ,ןרעטשינ

 המלש יװ ןעזעג בָאה ךיא : ךַאז עקידריווקרעמ ַא ןעשעג זיא לָאמַאטימ

 ַא טוט רע .טיור:רעייפ זיא םַאק ןייז ,ןָאה ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ךלמה

 ,טױלּפ ןפיוא ףױרַא טילפ ןוא לגילפ יד טימ שטַאּפ

 ! וקירעקוק --

 ךיא בָאה -- םולח רענדָאמ ַא .טּפַאכעגפױא ךיז ךיא בָאה יירק םעד ןופ

 ןבָאה רענעה-ןדע-ג יד .טגָאטעג ןיוש טָאה ןסיורדניא ,טכַארטעג ךיז

 .טעיירקעג

 ,דימ ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא רע .,ןפָאלשעג ךָאנ זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 ,טלכיימשעג טָאה רע .ץרַאה ןפיוא ןטלַאהעג רע טָאה לטנעה עטּכער סָאד

 טשינ ךיז בָאה ךיא .ןייש ךעלרעדנואוו ןעוועג רע זיא טייהרעקידנפָאלש

 .ןןרעטש ןיא שוק ַא ןבעגעג םיא ןוא ןטלַאהנייא טנָאקעג

 דָאש ַא ןעוועג רימ זיא'ס ,לטעב םנופ ןכָארקעגסױרַא ליטש ןיב ךיא

 ןכָאנ ,טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןקעוו וצ םיא

 ַא ,טקעמשעג ןבָאה ןזָארג יד .שירפ ןעועג דרע יד זיא ןגער ןקיטכַאנייב

 ,הריש ןעגנוזעג ןבָאה רעמייב ןשיוװצ לגייפ יד .תושפנ היחמ

 ,טרעטסילפעג ךיא בָאה -- ,םלוע לש ונובר ,ןטלעוו ענייד ןענעז ןייש ---

 .סנדע-ןג יירד טגיוטעג ריד ןבָאה סָאװ וצ ,ןייטשרַאפ טשינ רָאנ ןָאק ךיא --

 ןעמעלַא רַאפ ןדע-ןג ןייא ָאד זיא'ס ןעוו ,רעסעב ןעוועג טשינ ןעד טלָאװ יצ

 ? רעדיוו-רעדיק ןָא ןוא סעזיוו ןָא ,רעסעּפ ןָא

 ,השעמ ענייש ַא .קנַאדעג ןשיסרוקיּפַא ןיימ רַאפ ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא

 "ארוב םעד ןענרעל טסייג ,אבַא-לאומש ,וד -- ,טרסומעג ךיז ךיא בָאה --

 ןטסדנימ ןייז ןופ לגָאנ ןטסדנימ ןיא טגָאמרַאפ רע סָאװ ,המכח יד ,לכש םלוע

 .ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןייד ןיא טשינ וטסגָאמרַאפ ,רעגניפ

 ַא .עקידנלַארטש ַא ,עסיורג ַא ,ןוז יד ןעגנַאגעגפיוא זיא חרזמ ןיא

 גנַאל ױזַא םיא .לרעשיּפ רבח ןיימ ףיוא ןלַאפעג זיא לַארטש רענעדלָאג

 ,טקעוועגרעביא ךיז טָאה רע זיב ,זָאנ רעד רעטנוא טלציקעג

 ! לרעשיּפ ,ןגרָאמ טוג ַא --

 טָאה עגר רעטשרע רעד ןיא .ןגיוא יד ןבירעגסיוא ךיז טָאה לרעשיּפ

 -עגסױרַא רע זיא ךָאנרעד .ךיז טניפעג רע ואוו ןסעגרַאפ ,סיוא טזייוו ,רע

 .לטעב םנופ ןעגנורּפש
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 רעקיזָאד רעד ןופ ."ינא הדומ, טגָאזעג ןוא ןשַאװעג ךיז ןבָאה רימ

 ,המשנ רעד ףיוא רעגנירג ןרָאװעג זנוא זיא הליפת

 טשינ זיא רעטלַא רעד .סורטעּפ ןקיליײה םוצ ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 .ןעילדָאמ ךיז עווקרעצ רעד ןיא קעװַא זיא רע .בוטש ןיא ןעוועג

 יד ןעקנורטעג ןבָאה רימ .ךלימ לגירק ַא ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא

 יד ןעגנולקעג ןבָאה סנטייורעדנופ .טיורב עװָאזַאר טימ ןסיבעגוצ ,ךלימ

 ,רעקעלג

 קיטומטוג רע טָאה ,ןסע זנוא ןעזרעד .ןעמוקעגמיײהַא זיא רעטלַא רעד

 :לקעב ןיא ןָאטעג ּפינק ַא זנוא ןופ ןדעי טָאה רע ,ןָאטעג לכיימש ַא

 .טגערפעג רע טָאה -- ?הרבח ,טעילדָאמעג ןיוש ךיז טָאה ריא --

 רַאפ ןסע ןרימ ,ןעד סָאװ ."ינא הדומ, טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ --

 .טַאהעג רימ ןטלָאװ םינּפ ןייש ַא 1 *ינא הדומ,

 עגר עדעי -- .רעטלַא רעד טלכיימשעג טָאה --- ,טוג זיא ,ױזַא ביוא --

 ,רבה-רוש םוצ ןריפ ךייא ףרַאד סָאװ ,ךאלמ רעד ,ןעמוקוצנָא ביוחמ רע זיא

 יד יװ ליואוו ןייז ךייא טעװ ,וַארב ףיוא ךיז טריפ ןוא ,הרבח ,סטקנעדעג

 ,טלעוו

 ,ווַארב ןייז ןלעוו רימ זַא ,ןריואוושעג ךיז ןוא טכַארטַאב םיא ןבָאה רימ

 רע ,שיט םייב טצעזעגקעװַא ךיז .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןדירפוצ טָאה רע

 ןסע ןעמונעג ןוא טמלצעגרעביא ךיז טָאה

 רעד .םיא טימ רעשימייח טליפעג ךיז ןוא טכַארטַאב םיא ןבָאה רימ

 ,ןביז ןעגנולקעגסיוא טָאה רעגיײז-טנַאװ



211 

 ַא לעינַא

 ןָאטעג טעלג ַא ,ןּפיל יד טשיװעגּפָא ךיז טָאה סורטעּפ רעקילייה רע

 המלש ןופ טנעמיד םעד ןבעג םיא ןלָאז רימ ,טגָאזעג זנוא ןוא דרָאב יד

 םיא טָאה רע .טנעמיד םעד טגנַאלרעד םיא טָאה לרעשיּפ .ןיורק סכלמה

 ןּפיל יד טימ טעקשטָאמשעג ןוא ןטייז עלַא ןופ טכַארטַאב

 טָאה טנעמיד ַאזַא !טנעמיד רענעטנעמיד ַא ,טנעמיד רערעייט ַא --

 .לפיוו טשינ ןיילַא סייוו ךיא טרעוו םעד

 ןוא ריּפַאּפ ןגיב ַא דָאלּפוש םנופ ןעמונעגסױרַא טָאה רעטלַא רעד

 .טנעמיד םעד ןטלַאהרעד טָאה רע זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ,טיווק ַא ןבירשעגנָא

 םנופ טמױרעגּפָא טָאה רעטלַא רעד .טיווק םעד ןטלַאהַאב טָאה לרעשיּפ

 .ןיינ :ןגָאלשעגסיױא טָאה טנַאװ רעד ףיוא רעגייז רעד ,שיט

 טָאה רעטלַא רעד רעדייא ןוא ריט ןיא ּפַאלק ַא טרעהרעד ןבָאה רימ

 ַא ןוא טנפעעג ריט יד ךיז טָאה ,"ןיירַאא טרָאװ סָאד טגָאזעגסױרַא ךָאנ

 -נײרַא זיא ןגא עקידעכעטש ,עָארג טימ ךאלמ רעקיצײלּפטײרב ,רעכיוה

 עכָאפ ַא לָאמ יירד ,לָאטסָאּפַא ןטלַא ןרַאפ טגיונרַאפ ךיז טָאה רע .ןעמוקעג

 : טגָאזעג ןוא לגילפ יד טימ ןָאטעג

 .רבה-רוש םוצ ןריפ יז ,סעקדישז יד ןעמענ ןעמוקעג ןיב ךיא --

 .ךיא סייה לעגנַא ירטימיד

 ןגױא עקידעכעטש ענייז .זנוא ףיוא קילב ןזייב ַא ןפרָאװעג טָאה רע

 אנוש ַא זיא רע זַא ,טלייצרעד טלוב ןבָאה סעסנָאװ עטיירדרַאפ ענייז ןוא

 ,טימעסיטנַא רעתמא ןַא ,לארשי

 רימ .ןײרַא רעיוא ןיא טמיורעגנייא סעּפע ךאלמ םעד טָאה רעטלַא רעד

 .טרעטיצעג ןבָאה ןוא טייז ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז

 קיטפיג ַא טימ ןוא סעסנָאװ יד ןָאטעג יירד ַא טָאה לעגנַא ירטימיד

 :ןָאטעג גָאז ַא זנוא וצ עלעכיימש

 ! יקדישז ,ַאדייה ---

 "עגסױרַא םיא טימ ןענעז רימ ןוא הרירב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ

 .ריט רעד וצ זיב טײלגַאב זנוא טָאה רעטלַא רעד .ןעגנַאג

 ןגױלפעג זיא סיורָאפ .ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ
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 ןוא לגילפ עקרַאטש ,עסיורג ענייז טימ טעכָאפעג טָאה רע ,לעגנַא ירטימיד

 : ןעגנוזעג

 ,דעושז ,דעשז

 ,דעמַאלַאכ

 ,ַאטָאבָאס ַאמעינ

 .ַאטָאּפַאק ַאנרַאשט

 ןלעפעג טשינ קרַאטש זנוא זיא ,ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ,לדיל סָאד

 ןרעה טזומעג ןבָאה רימ .ןָאט טנָאקעג טשינרָאג ןבָאה רימ רָאנ ,ןרָאװעג

 ןגיוא יד ןיא ןרערט ןעזעג ךיא בָאה ןעלרעשיּפ ייב ,ןגייווש ןוא

 ןענעז לגילפ ערעזנוא .טקוקעגמוא לָאמעלַא ךיז טָאה לעגנַא ירטימיד

 רימ סָאװ ,טסעכעג ךיז טָאה רע .ענייז ןופ ערעכַאװש ןוא עגנוי ןעוועג

 : ןקזוח ןייא ןיא ןטלַאהעג זנוא ןופ ןוא ,ךעלדניה עטרגּפעג יװ ןעילפ

 .קיכ ,קיכ ,קיכ -- סיטש ַא שטעליוק ַא ...עלעמַאמ ...עלעטַאט --

 םעד:טָא טימ ילפ םעד תעשב טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד

 יאולה .ןרָאי יד ןטלָאשרַאפ ךיז ןבָאה רימ .טָאג ןייא רָאנ טסייוו ,עשר

 .ןגױלפעגסורַא ןענעז רימ רעדייא ,לגילפ יד ןכָארבעצ ןעוועג רימ ןטלָאװ

 רעטכער רעד ןיא .דלַאװ ַא ןבענ טזָאלעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה טכַאנרַאפ

 ןרַאפ .סעטַארק טימ טנרָאװַאב ,לַאטש-הסיפת רעד ןענַאטשעג זיא טנַאה

 ןוא טנַאה רעד ןיא דרעװש ַא טימ ךאלמ ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה לַאטש

 ךאלמ םוצ טריפעגוצ זנוא טָאה לעגנַא ירטימיד .םענעגנַאפעג םעד טיהעג

 ןבָאה רימ סָאװ ,ךַארּפש ַא ףיוא טגָאזעג סעּפע םיא טָאה רע .ךַאװ רעד ףיוא

 .זנוא ףיוא רעגניפ ןטימ ןזיוועג טייצ עצנַאג יד ןוא ,ןענַאטשרַאפ טשינ

 ירטימיד ןוא "ָאשַארַאכ, ןָאטעג גָאז ַא טָאה ךַאװ רעד ףיוא ךאלמ רעד

 זיא ןוא לגילפ ענייז טײרּפשעצ טָאה רע .טנגעזעג םיא טימ ךיז טָאה לעגנַא

 ,דעשזפ :טגניז רע יו טרעהעג ךָאנ רימ ןבָאה סנטייוורעדנופ ,ןגיולפעגקעווַא

 ..."דעמַאלַאכ ,דעשז

 םעד טנפעעג לסילש ןסיורג ַא טימ טָאה ךַאװ רעד ןופ ךאלמ רעד

 ןוא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ .לַאטש-הסיפת ןופ רעיוט םענרעזייא ,ןרעווש

 ןעוועג זיא רע .ןטייק ןיא טעװָאקעג טגיל רע יו ,רבה-רוש רעזנוא ןעזרעד

 ,סע זיא רע זַא ,טסואוועג טשינ ןטלָאװ רימ ןעו .ןקעטש ַא יװ רעגָאמ

 .טנעקרעד טשינ ןפוא םושב םיא רימ ןטלָאװ
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 "רוש רעד ...ןָאטעג טעלג ַא םיא ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא לרעשיּפ

 ןגיוא עקירעיורט ,עסיורג טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רבה

 םיא לרעשיּפ טָאה -- ? ןפיולטנַא סָאד טגיוטעג ריד טָאה סָאװ וצ --

 !ןפױלטנַא ןיוש ןעמ ףרַאד ,סַאּפש ַא טכַאמ עטכאלמ עשירַאנ ַא זַא -- .טגָאזעג

 ירבח ןיימ ןופ רסומ םעד ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה רבה-רוש רעד

 .הטרח ןעזעג ךיא בָאה ןגיוא ענייז ןיא

 :ןטעלג וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא טסיירטעג םיא טָאה לרעשיפ

 קירוצ ןעמענמייהא ךיד ןלעוו רימ ןוא ,רבה-רוש ,ןכָאװ עכעלטע ךָאנ --

 ןעמוקעג ןענעז רימ .ןסיוו וטסלָאז לָאמ ערעדנַא'ס .ןירַא ןדע-זג ןשידיא ןיא

 ןושש ןייז טעוו'ס .ןייגקירוצ זנוא טימ וטסעוו ךָאנרעד ןוא .ןטיהּפָא ךיד

 .טנגיל ַא גָאז ךיא יצ ,ןעז טסעוו .ןעמוקקירוצ טסעוװו וד זַא החמשו

 ױזַא יװ ,טלייצרעד ןוא טעלגעג םיא ,ןעגנַאגעגוצ ךיוא םיא וצ ןיב ךיא

 יד ןענעז ,ןפָאלטנַא זיא רע טניז ןופ .םיא ךָאנ טקנעב עקנָאל-ןדע-ןג יד

 .טשינ ןעגניז ןלירג יד ןוא ,קירעיורט ענדָאמ עקנָאל-ןדע-ןג רעד ןופ ןזָארג

 ןייק ךיז ןענָאק ןוא עטמותירַאפ םורַא ןעשזדנָאלב ןעגנילרעטעמש יד ןוא

 ןעניפעג טשינ טרָא

 טעוװ -- ,טגָאזעג לרעשיּפ טָאה --- ,ןעמוקקירוצ טסעװ וד זַא ,רעבָא --

 ןעילבעצ ךיז טעװ עקנָאלױדעדױג יד .ןרעװ טכירעגפיוא קירוצ גנידצלַא

 ןלעװ ןעגנילרעטעמש יד ןוא ,לָאמַא יו ןעגניז ןלעװ ןלירג יד ,לָאמַא יו

 .םייה רעייז זיא עקנָאל-ןדעיזג יד זַא ,ןסיוו

 ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .ןָאטעג-קנואוו ַא זנוא טָאה ךאלמ'ךַאװ רעד

 .גונעג זיא טנייה רַאפ .ןײגסױרַא זנוא טסייה רע זָא

 ןלעװ רימ זַא ,טגָאזעגוצ םיא ,רבה-רוש ןטימ טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 .לַאטש-הסיפת רעד ןופ סױרַא ןענעז רימ ןוא ןעמוק לָאמַאכָאנ ןגרָאמ

 ןענעז רימ ןוא ריט יד ןסָאלשרַאפ קירוצ טָאה ךאלמ-ךַאװ רעד

 וצ ןבָאה רימ ןיהואוו ,ןָאט וצ סָאװ קידנסיוו טשינ ,ןסיורד ןיא ןענַאטשעג

 .ןקיטכענ ןלעוװ רימ ואוו ןוא ןייג

 ! אבַא-לאומש ---

 ? לרעשיּפ ,סָאװ ---

 ?אבַאילאומש ,ףוס רעד ןייז טעוו סָאװ --

 .לרעשיּפ ,זייב ןופ ןסיוו ױזַא לָאז ךיא ---



 רעגנַאמ היציא (2

 יד טרעטיצעג ןבָאה דלַאװ ןרעביא .ןעלקנוט ןעמונעג טָאה טנוװָא רעד

 .עדמערפ טרָאפ ןוא םייה רעד ןיא סָאװ ןרעטש ענעגייא יד .ןרעטש

 ןקשטיטלַא ןַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,לקנוט טוג ןרָאװעג ןיוש זיא'ס ןעוו

 ףיוא .זנוא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע .דרָאב רעסייוו ,רעגנַאל ַא טימ

 טלָאװ ןוא טכַארטַאב םיא בָאה ךיא .קַאז ַא ןגָארטעג רע טָאה עציײלּפ רעד

 ,איבנה והילא זיא'ס זַא ,ןרעווש טנָאקעג

 ַא ךימ טָאה רע .ענעגייא סָאד טכַארטעג ,סיוא טזייוו ,טָאה לרעשיּפ

 טרעטסילפעג ןוא ןָאטעג ערָאט

 ...איבנה והילא ,אבַא-לאומש ,טסעז --

 ?לרעשיּפ ,זלַאה ןפיוא םלצ ַא איבנה והילא טגָארט ןָא ןעוו ןופ ---

 עכָאפ ַא טָאה ךאלמ-ךַאװ רעד .זנוא וצ ןעמוקעגוצ זיא רעטלַא רעד

 :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא דרעװש רעד טימ ןָאטעג

 !ָאנרימס --

 ןדעי רעבָא טָאה רעטלַא רעד ,ןטַאדלָאס יו ןבילבעג ןייטש ןענעז רימ

 :טלכיימשעג קיטומטוג ןוא ךייוו ןוא לּפעק ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא זנוא ןופ

 רעד ןיב ךיא ...טוג ...ךעלמיכאלמ עשידיא יד ,ריא טנעז סָאד --

 עצנַאג יד ןעניואוו טעװ ריא ואוו ,ןזייוו ךייא לעוװ ךיא .,.יײלָאקינ רעקילייה

 ...טמענ ...טמענ ...הנתמ ַא ךייא טַאנ לייוורעד ...טייצ

 -עיילב ַא טקנעשעג רע טָאה ןעלרעשיּפ .קַאז םעד ןדנובעגפיוא טָאה רע

 ,ןיצ ןופ לדנעה ַא רימ ןוא טַאדלָאס םענ

 היחמ טושּפ ךיז ןבָאה רימ ןוא שדוק-ןושל טדערעג טָאה רעטלַא רעד

 יד ףיוא ןפרָאװרַאפ םיא ןוא קַאז םעד ןדנוברַאפ קירוצ טָאה רע .ןעוועג

 ,סעציילּפ

 !הרבח ,סטמוק --

 ןעועג זנוא זיא םיא טימ .םיא ךָאנ רימ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא רע

 ןדנוצעגנָא טָאה רעטלַא רעד .לדלעוו ןיא ןײרַא ןענעז רימ .רעכעלמייה

 .ןרעטמַאל ןייז

 ןבָאה ןרעטמַאל סנטלַא םנופ ןייש םייב .ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 ןבָאה רימ .םיוב וצ םיוב ןופ ןעגנירּפש סעקירוועוו יד יװ ,ןעזעג רימ

 ןפָאלעגרעביא זנוא זיא ענרַאס ַא .רעביא ךיז ןפור לגייפ-טכַאנ יו טרעהעג

 .סנטייוורעדנופ ןעלּפַאלּפ לרעסַאװ ַא טרעהעג ןבָאה רימ .געוו םעד
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 ןוא ןָאטעג לכיימש ַא ,טקוקעגמוא עלייוו עלַא ךיז טָאה רעטלַא רעד

 : טגָאזעג

 -דלַאװ םייב ןייז ןלעװ רימ ןוא ,טָא ,טָא ?הרבח ,דימ טנעז ריא --

 יד ןעמוקּפָא טעװ רבה:רוש רעד זיב ןעניואוו ריא טעוװ טרָאד .רעטכעוו

 .ףָארטש

 ןצנַאג ַא .דימ ןעוועג עקַאט ןענעז רימ .ןפָארטעג טָאה רעטלַא רעד

 .לעגנַא ירטימיד עשר םעד טימ םענייאניא ןגיולפעג גָאט

 םנופ ןשיור סָאד .סיפ יד טּפעלשעג םיוק ,םיוק .ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 ןַענַאטשעג זיא ךייט ןופ גערב עמַאס םייב .רעטנענ ץלַא ןרָאװעג זיא רעסַאװ

 םעד טלעטשעגקעװַא ,ןבילבעג ןייטש זיא רעטלַא רעד .לזייה ןרעצליה ַא

 :טּפַאלקעגנָא טָאה רעטלַא רעד .דרע רעד ףיוא ןרעטמַאל

 .ײלָאקינ רעקילייה רעד ,סע ןיב ךיא ! ןַאוװיא ,ןפע --

 "עגסױרַא זיא רעטכעווידלַאװ רעד ןַאװיא .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 .לגילפ עטסעפ ,עצרוק טימ ךאלמ רעקיסקואוולטימ ַא ןעוועג זיא רע .ןעמוק

 -- יזַאװיא ,ןייטשנייא ריד ייב ןלעוו ךעלמיכאלמ עשידיא ייווצ יד ---

 רעזנוא .גנוטכַא ייז ףיוא ביג ,עז -- .טגָאזעג ײלָאקינ רעקילייה רעד טָאה

 ןוא לּפעט ןדרע ןַא ןיא ךלימ עטכָאקעג"טשינ ייז ביג .טשינ ייז ןסע ןסע

 ,טיורב עוװָאזַאר

 ךיז טָאה רע .קעװַא זיא ןוא טנגעזעג זנוא טימ ךיז טָאה רעטלַא רעד

 .דלַאװ ןיא רעמייב יד ןשיוװצ ןריולרַאפ

 ןעגנָאהעג ןענעז טנעװ יד ףיוא .בוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 .ךייט םעד ןעזעג ןעמ טָאה רעטסנעפ ןכרוד .רעדליב עקילייה

 יסיפ יד זיב ּפָאק םנופ טכַארטַאב זנוא טָאה ךאלמידלַאװ רעד ןַאוװיא

 ןגָאז זנוא לָאז רע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןײלַא ןוא טשודיחעג ךיז טָאה רע

 :ןָאטעג םורב ַא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה ףוס םוצ

 .*ָאװעשטינ,

 ןעמוקעגניירַא זיא'ס ןוא טנפעעג ךיז טָאה רעמיצ ןטייווצ םנופ ריט יד

 ךאלמידלַאװ רעד .ןגיוא עָאלב ןוא ּפעצ עדנַאלב טימ עטכאלמ גנוי ַא

 .ןענַאטשרַאּפ טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,ךַארּפש ַא ףיוא סעּפע טגָאזעג ריא טָאה

 .ַאלעינַא טסייה יז זַא ,ןרָאװעג ריואוועג רָאנ ןענעז רימ

 סָאה סע .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןײרַא קירוצ זיא עטכאלמ עדנָאלב יד

 ןוא ךלימ עשירפ ןגָארט וצ טכַארבעג טָאה יז ןוא טרעיודעג ךס ןייק טשינ
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 ,ךלימ יד טעקָאלשזעג ,ןסע םוצ טּפָאכעגוצ ךיז ןבָאה רימ .טיורב עווָאזַאר

 .ןעוועג היחמ טושּפ ךיז ןבָאה רימ ןוא טיורב עווָאזַאר עשירפ סָאד ןסיבעג

 זיא רע .טנַאװ רעד ןופ סקיב יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ךאלמ-דלַאװ רעד

 "עגקעװַא זיא ןוא ןרעטש ןיא שוק ַא ןבעגעג ריא ,ןַאלעינַא וצ ןעגנַאגעגוצ

 ,דלַאװ םעד ןטיה טכַאנ רעצנַאג ַא ףיוא ןעגנַאג

 רעד ,עטכאלמ רעדנָאלב ,רענייש רעד טימ ןיילַא ןבילבעג ןענעז רימ

 ,בוטש רעד רעביא טײרדעגמורַא ךיז טָאה יז .ךאלמידלַאװ םנופ רעטכָאט

 ,קירַאנַאק ַא יו טרעלירטעג השעמ-תעשב ןוא גנונעדרָא טכַאמעג

 ריר רעדעי .ַאלעינַא עקיזָאד יד ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רימ זיא יז
 רעסיוא ןעוועג זיא ,רעבָא ,לרעשיּפ רבח ןיימ .ןח-אלמ ןעוועג זיא רעריא

 טעשטּפעשעגנײרַא רימ ןוא טייז ַא ןיא ןפורעגקעװַא ךימ טָאה רע .ךיז

 : רעיוא ןיא

 ןגָאז יז לָאז .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,אבַא-לאומש ,טײהנָאש ַאזַא --

 ףיוא טנָאקעג טלָאװ ךיא .ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא ָאד ךיא ביילב ,טרָאװ ןייא

 .ןרעוו דימ טשינ ןוא טכַאנרעדפיוא זיב ירפרעדניא ןופ ןקוק ריא

 ןרָאװעג ךיא ןיב ,רעטרעװ עקיזָאד יד רבח ןיימ ןופ קידנרעהרעד

 -- ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,רעטרעוו רענעי ןענעז סָאד .טרעדורעצ קרַאטש

 .ךעלרָאּפ עטבילרַאפ ןופ *יילַא-תובָא יירד, רעד ןיא טפָא טרעה ןעמ סָאװ

 רבח ןיימ זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .,ןָאטעג ּפוצ ַא רימ טָאה ץרַאה סָאד

 .רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש זיא

 עשיאיוג ַא זיא יז ןוא ,לרעשיּפ ,ךאלמ רעשידיא ַא ךָאד טסיב וד --

 ,לרעשיּפ ,טשינ ךיז טמַארג'ס ,עטכאלמ

 טנָאמרעד םיא בָאה ךיא .ןרָאװעג קירעיורט לָאמַאטימ זיא רבח ןיימ

 .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ םיא זיא סָאװ ,ךַאז ַא

 טָאה בוטש ןיא .רעסַאװ סָאד ןוא דלַאו רעד טשיורעג טָאה ןסיורד ןיא

 ריא ןופ טָאה לרעשיּפ .ןרעדנַא םוצ לקניוו ןייא ןופ ַאלעינַא טיירדעגמוא ךיז

 .ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ

 :לגילפ ןטכער ןרַאפ ןָאטעג יצ ַא םיא בָאה ךיא

 .ןסיורדניא לסיבַא סױרַא ,לרעשיּפ ,םוק ---

 טצעזעגקעוװַא ךיז ןבָאה רימ .רעטמולחרַאפ ַא ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא רע

 לרעשיּפ .הנבל יד ןכָארקעגריפַא זיא ןקלָאװ ַא רעטניה ןופ .ךייט גערב םייב

 ,טצפיזעגּפָא טָאה
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 יד ךיז טזייװַאב םיוק -- .טרעלקעג ךיא בָאה -- ,םינמיס עתמא יד

 םיא טָאה יז .םיריש ןביירש ןעמענ רע טעװ דלַאב .ןיוש רע טצפיז ,הנבל

 .עטכאלמ עדנָאלב עקיזָאד יד טָא ,ףושיכ ַא ןָאטעגנָא

 ךיז בָאה ךיא .ןגיוושעג טָאה ןוא גנַאל טייצ ַא ןסעזעג זיא לרעשיפ

 ירב ַא טליפרעד ךיא בָאה לָאמַא טימ .רעסַאװ םנופ ןשיור םוצ טרעהעגוצ

 .לרעשיּפ רבח ןיימ ןופ רערט ַא ןעוועג זיא'ס .לגילפ ןקניל ןיימ ףיוא

 ?וטסנייוו סָאװ ,ריד טימ זיא טָאג ,לרעשיפ --

 ןעמונעגמורַא רָאנ ךימ טָאה רע .טרעפטנעעג טשינרָאג רימ טָאה רע

 : ןעגנוזעג ןוא טנַאה ןייא טימ

 ,ןבעל ןיימ ,ןעזעג ךיד בָאה'כ טניז

 ,בוטש סנטַאט ןיא ןערָאּפ ךיז

 ,ןבעגעג העובש ַא רימ ךיא בָאה

 .ביל תמאב ךיד בָאה ךיא זַא

 ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק ךיא

 .טלַאטשעג ןייד ןעזעג בָאה'כ טניז

 ןעניז ןופ ּפָארַא ךָאנ לעװ ךיא

 ."טלַאוועג, ןסַאג יד ןיא ןעיירש ןוא

 ןיק טשינ ךָאנ טָאה לרעשיּפ .דיל ַא סעקמָאיס ןעוועג זיא דיל סָאד

 קעװַא ,קעװַא ףרַאד ןעמ .ןעװעטַאר ךָאנ םיא ןָאק ןעמ ,רעדיל ענעגייא

 לייוו .קנופ ַא ךָאנ זיא עביל יד ןמז-לכ ,טייצ ךָאנ זיא'ס ןמז"לכ ,ןענַאד ןופ

 .טעּפשיוצ ןייז טעװ ,רעייפ ַא ןרעוו יז טעװ םיוק

 !לרעשיּפ ---

 ?אבַא-לאומש ,זיא סָאװ --

 יעגר יד ,ףכית ןענַאד ןופ ןעילפקעװַא רימָאל ---

 ?אבַא-לאומש ,רבה-רוש ןטימ ןייז טעװ סָאװ ןוא --

 טקישעג זנוא ךָאד טָאה ןעמ ? ןרעפטנע ףיורעד טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ --

 עלייו ַא בָאה ךיא .ןעגנערבקירוצ םיא ןוא רבה-רוש םעד ןטיה רעהַא

 : רבח ןיימ וצ ןָאטעג גָאז ַא ךָאנרעד ןוא טכַארטעג

 זיא לטע רעטסעווש ןייד .,ענייש ןייק טשינרָאג זיא ָאלעינָא יד טָא --
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 ָאי-ַא .רענעש ללכב ןענעז סעטכאלמ עשידיא יד .לרעשיּפ ,רענעש ךס ַא

 ? לרעשיּפ

 :טצפיזעגּפָא טָאה רבח ןיימ

 ןייש זיא ַאלעינַא .אבַא-לאומש ,ןײרַא טלעו רעד ןיא טַאלג טסדער --

 ַא ןייז וליפַא געמ יז ,טייקנייש ןייק ןסואימרַאפ טשינ רָאט ךאלמ ַא ןוא

 ,עדמערפ

 טדער רע .טכַארטעג ךיא בָאה -- ,טעברַא רעד ןיא טסעפ ןיוש זיא רע

 ןיילַא ךיא .ןפלעה רעטשרעביוא רעד םיא לָאז .רעטרעו עכיוה טימ ןיוש

 ןענָאק לעװ ךיא יצ ,טשינ סייוו

 םענעפָא םייב ןענַאטשעג זיא יז ,םיטש סַאלעינַא טרעהעג ןבָאה רימ

 : ןפורעג זנוא ןוא רעטסנעפ

 !יצּפָאלכ ,יעה !יצּפָאלכ ,יעה --

 ןענעז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה לרעשיּפ

 ,בוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא

 ךיז טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןושל-םוטש ףיוא ןזיוועג זנוא טָאה ַאלעינַא
 ןילַא ןוא רדח רעדנוזַאב ַא ןיא טריפעגניירַא זנוא טָאה יז ,ןּפָאלש ןגייל וצ

 .ןײרַא רעמיצ ריא ןיא קעװַא יז זיא

 טדערעג טייצ עצנַאג יד טָאה לרעשיּפ .ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה רימ

 .טקעוועגרעביא לָאמ עלַא ךימ ןוא ףָאלש םנופ

 טגנַאלרעד זנוא טָאה ַאלעינַא .ןענַאטשעגפיוא רימ ןענעז ירפרעדניא

 ןיא ןעוועג ןיוש זיא דלַאװ םנופ ךאלמ רעד .טיורב עווָאזַאר ןוא ךלימ

 יד ןבירטעגסױרַא טָאה ַאלעינַא ,טעּפָארכעג ןוא ןגעלעג זיא רע .םייה רעד

 וצ ןעילפ טזָאלעג ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא .לַאטש ןופ ןגיצ

 לָאז ןעמ ,ןבעג גנוטכַא ,ןגעלעג זיא רבה-רוש רעד ואוז ,לַאטש-הסיפת םעד

 .ןקינײּפ טשינ םיא לָאז ןעמ ןוא טייצ רעד וצ ןסע ןבעג םיא

 טרעכעהעג רבה-רוש םעד ןיוש ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ןענעז רימ טניז ןופ

 .רעלופ לסיבַא ןרָאװעג .ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה רע .ייה עיצרָאּפ יד

 .טדיירפעג ךיז ךיא בָאה ,ןעמוקעגוצ םיא זיא סָאװ ,םַארג ןדעי טימ

 יד ןיא .רענעגָארטעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא רעבָא זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 ןעמונעגּפָא רע טָאה ,ןעמונעגוצ טָאה רבה:רוש רעד סָאװ ,געט עכעלטע

 טָאה רע .טנעה יד רעטנוא ןופ ןעמוקעגקעװַא רימ רע זיא עלייוו עדעי
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 ןפָאלשעג ןוא טיטעּפַא ןָא ןסעגעג ,דלַאװ ןיא טעשזדנָאלבעגמורַא רדסכ

 ,קיאורמוא

 זנוא טָאה ,ןײרַא דלַאװ ןיא ןעמוקעגמייהַא ןענעז רימ ןעוו ,טכַאנרעדפיוא

 טנרעלעגסיוא זנוא ,ןרבח ןעמונעג זנוא טימ ךיז טָאה יז .טרַאװעגּפָא ַאלעינַא

 .עשידיא טנרעלעגסיוא יז ןבָאה רימ ןוא ךעלדיל-ןדע-ןג עשיאיוג ןעגניז

 לרעשיּפ .עטכאלמ רענייש רעקיזָאד רעד טימ טוג ןעוועג זנוא זיא'ס

 ןעמוקעגסיוא זיא םיא זַא .ןגיוא יד ןסײרּפָא טנָאקעג טשינ ריא ןופ טָאה

 ,טיור ןרָאװעג רע זיא ,ריא ןבענ ןציז וצ

 דלַאװ ןיא ריא טימ ןייג ןטעברַאפ זנוא יז טָאה קיטנוז ַא ןיא לָאמנייא

 ןפָאלשעג זיא ךאלמידלַאװ רעד ןַאװיא רעטָאפ רעד .סעדגַאי ןביולק ןײרַא

 .ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא ריא ןגָאזּפָא ןוא דימת יװ ןייש ןעוועג זיא ַאלעינַא

 ןעמ טָאה ןעילפ .ןײרַא דלַאװ ןיא ףיט ריא טימ קעװַא ןענעז רימ

 ,סופוצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,טכידעג וצ ןעוועג ןענעז רעמייב יד ,טנָאקעג טשינ

 יז טָאה עלייו עלַא .טפיטשעג ןוא ןעגנוזעג ,טכַאלעג טָאה ַאלעינַא

 סָאװ ,לגירק ןיא טגײלעגנײרַא ןוא סעדגַאי רָאּפ ַא ןסירעגּפָא ,ןגיובעגנייא ךיז

 ַא ןסירעגּפָא יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .םייה רעד ןופ ןעמונעגטימ טָאה יז

 -עג טָאה לרעשיּפ .ליומ םוצ זנוא סע ןגָארטעגרעטנוא ןוא עלעגנעטש ץנַאג

 ייברעד ןבָאה ןקַאב ענייז .עלעגנעטש ןופ סעדגַאי יד ןּפיל יד טימ טּפוצ

 .סעדגַאי יד ןופ רעטיור ךס ַא טמַאלפעג

 -סױרַא טשינ ,ןגיוושעג ,ּפָאק םענעגױבעגּפָארַא ןַא טימ ןעגנַאגעג זיא רע

 ,טרָאװ ןייק טדערעג

 ליו רע יצ ,טגערפעג םיא ןוא טייז ַא ןיא ןפורעגקעװַא םיא בָאה ךיא

 ייב ןבָאה ןגיוא יד .טדיירפרעד ךיז טָאה רע .ַאלעינַא טימ ןיילַא ןביילב רשפא

 ,טצילבעגפיוא םיא

 טשינ לָאמנייק ריד סע לעוו'כ .אבַא-לאומש ,רבח רעליואוו ַא טזיב --

 .ןעוו ןקרעמַאב טשינ וליפַא לָאז ַאלעינַא ,ןענַאד ןופ ּפָא ךיז גָארט .ןסעגרַאפ

 ךיז ןבָאה ןַאלעינַא טימ לרעשיּפ תעשב .ןָאטעג בילוצ םיא בָאה ךיא

 ןביילק ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןענעז ןוא דרע רעד וצ ןעמַאזוצ ןגױבעגּפָארַא

 ןגָארטעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,סעדגַאי

 ןוא דימ ןעוועג זיא ַאלעינַא .טכַאנרַאפ טשרע ייז ןענעז ןעמוקעגמייהַא

 .ךעלקילג ןעוועג זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 .ןעזעג ךיא בָאה ,ףָאלש ןופ טקעוועגרעביא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טכַאנייב
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 .סעּפע רע טלַאה טנַאה רעד ןיא ,רעטסנעפ םייב טייטש לרעשיּפ רבח ןיימ יו

 ?טשינ וטספָאלש סָאװרַאפ ,לרעשיּפ --

 ,.אבַא-לאומש ,טשינ ןָאק ךיא --

 ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןיב ןוא טעב םנופ ןעגנורּפשעגּפָארַא ןיב ךיא

 ?לרעשיּפ ,טנַאה רעד ןיא טרָאד וטסלַאה סָאװ ---

 .אבַא-לאומש ,דוס ַא זיא'ס ,טשינרָאג --

 ,שטייט'ס .ןסָארדרַאפ סע טָאה ךימ .טנַאה יד טכַאמעגוצ רעטסעפ טָאה רע

 טשינ סייו ךיא ןוא דוס ַא טָאה רבח רעטסעב ןיימ ,טכַארטעג ךיא בָאה

 ? טפַאשרבח זיא ואוו .ןופרעד

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .זגורב ןיב ךיא זַא ,טליפרעד טָאה לרעשיּפ

 ןָאטעג שוק ַא רימ ןוא רימ

 ןייז טשינ ןיוש רע טעװ ,דוס םעד ןגָאזסיױא ל'כיא זַא ,אבַא-לאומש --

 .ןייש ױזַא

 רעמ טשינ ךיוא ריד לע ךיא .לרעשיּפ ,טשינ ןעמ ףרַאד זיא --

 .תודוס ןייק ןלייצרעד

 :העד רעד טימ ךיז טגָאלש ,ךיז טימ טפמעק לרעשיּפ יוװ ןעזעג בָאה ךיא

 .טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ?ןלייצרעד טשינ יצ ,ןלייצרעד ָאי

 ,קָאל ןדנָאלב ַא ןעזרעד בָאה ךיא ,טנַאה יד טנפעעג טָאה לרעשיּפ

 ?לרעשיּפ ,ןבעגעג ריד יז טָאה סָאד --

 ןקעלּפטנַא סָאד זַא ,טליפעג בָאה ךיא .טלמַאטשעג לרעשיּפ טָאה --- ,יז --
 ,טנוזעג טסָאקעג םיא טָאה דוס םעד

 ךיא לע רעמ זַא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג ךיז ןוא הטרה טַאהעג בָאה ךיא

 ןטָאש ַא .תודוס ענייז ןלייצרעד רימ לָאז רע ,םיא ייב ןענָאמ טשינ ןיוש

 .טפַאשרבח רעזנוא ןיא טשימעגנײרַא ךיז טָאה

 ךיא ןיב גנַאל טייצ ַא .לטעב ןיימ ןיא ןכָארקעגנײרַא קירוצ ןיב ךיא

 .טמעלקעג ענדָאמ רימ טָאה ץרַאה סָאד .ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג

 ןַאלעינַא טימ רבח ןיימ ןעז געלפ ךיא רָאנ יװ ,ןָא טכַאנ רענעי ןופ

 ןיילַא בָאה ךיא .קידנסיוו:טשינ טכַאמעג ךיז ,ןגָארטעגּפָא ךיז ךיא בָאה

 ןרעביא ריצַאּפש ַא ףיוא ןעילפ טזָאלעג ךיז רעדָא ,דלַאװ ןיא טעקנָאלבעגמורַא

 ,ךייט

 רעד טימ זיא רבה:רוש רעד .ייז ּפַאכ ייג -- ןפָאלעג ןענעז געט יד
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 .לָאמַא יו טשינ ,תמא .ךיז ףיוא בייל ןעמונעג ,המהב רעמ ןרָאװעג טייצ

 .ןטכיררַאפ וצ ךס ַא ןבָאה ךָאנ טעוו ןדעיױג רעשידיא רעד

 טָאה רבה:רוש םעד .קידייל ןסעזעג טשינ ךיוא זיא לרעשיּפ רבח ןיימ

 טָאה ןילַא רע .ןטיה םיא לָאז ךיא ,רימ ףיוא ןצנַאגניא טזָאלעגרעביא רע

 ןיא עלעקעטש ןטימ ,"ַאלעינַא; טצירקעגסיוא דלַאװ ןיא םיוב ןדעי ףיוא

 ףָאלש םנופ ןוא *ַאלעינַא, ןעמָאנ םעד טנכייצעג ךייט גערב םייב דמַאז

 .*ַאלעינַאק : ןעמָאנ םעד טרעטסילפעג

 טגערפעג טשינ םיא בָאה ךיא רָאנ ,ךיוא םיריש ןבירשעג רע טָאה רשפא

 .ןזיועג טשינ רימ טָאה רע ןוא

 ףיוא קַאז ןטימ יַאלָאקינ רעקילייה רעד ןייג וצ ןעמוקעג זיא תבש ןדעי

 רדסכ רע טָאה רַאפרעד .ןפָארטעג ןטלעז רע טָאה ןעלרעשיּפ .סעציײלּפ יד

 יתונתמ ענעדישרַאפ ןבעגעג רימ ןוא טלענקעג רימ טימ

 ,ָאד ןביילב ןיוש טסלָאז ,אבַא-לאומש ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ רשפא --

 ריד טעו'ס .רערעיא יו רענעש זיא ןדע-ןג רעזנוא ?ַאה ,ןדמשּפָא ךיז

 ,טלעוו יד יו ליואוו ןייז ָאד

 ,טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא טרעפטנעעגּפָא םיא ,טזָאלעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 ןעד םיא בָאה ךיא .רענעש זיא ןדע-ןג רעייז יצ ,טשינ ךיא סייוו ,סנטשרע

 -- סנטייווצ ןוא .ןיהַא זיב ןענַאד ןופ ןעילפ טשינ ךָאד ךימ טזָאל ןעמ ? ןעזעג

 ! דיא עלעטניּפ סָאד -- טייקיניילק ַא ? יַאלָאקינ 'ר ,דיא עלעטניּפ סָאד זיא ואוו

 :טלכיימשעג טָאה רעטלַא רעד

 !עפ זיא ,ןשקע ןַא ןוא !אבַא-לאומש ,ןשקע ןַא טסיב --

 -רעדיוו ןוא ןעמוקעג לָאמַאכָאנ .טשינרָאג טימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע

 .טשינרָאג טימ קעװַא לָאמַא

 ארומ קרַאטש ךיא בָאה לרעשיּפ רבח ןיימ רַאפ ,תמא זיא תמא סָאװ

 ןײרַא ּפָאק ןיא עילָאקנַאמ ַא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעו ,טציא .טַאהעג

 בָאה ךיא .דמש םעד וצ ןדעררעביא ךָאנ יַאלָאקינ רעקילייה רעד םיא ןָאק

 סָאװ ןלָאז רימ ןוא קעװַא רעכיג סָאװ ןלָאז ןכָאװ רָאּפ יד זַא ,טָאג ןטעבעג

 .םייה רעד ןיא קירוצ ןייז רעכיג

 רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה טָא ןוא .ןגיולפעג עקַאט ןענעז ןכָאװ יד

 .רבה-רוש םעד ןעיירפַאב טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט

 טייצ עצנַאג יד טָאה רע זַא ,טלייצרעד רבח ןיימ רימ טָאה רעטעּפש
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 זיא הליפת ןיימ רעבָא .ןעיצ ןוא ןעיצ ךיז ןלָאז ןכָאװ יד זַא ,ןָאטעג הליפת

 ,ןגיולפעג ןענעז ןכָאװ יד .רעכליב ןעוועג

 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה -- ,לרעשיּפ ,זייווַאב רעטסעב רעד ךָאד זיא --

 הנותח ןוא ןדמש ךיז טסלָאז טלָאװעג טשינ טָאה רעטשרעביוא רעד זַא --

 .ןַאלעינַא טימ ןבָאה
 לרעשיּפ זיא ,רבה:רוש םעד טײרפַאב טָאה ןעמ סָאװ ,רעבָא גָאט םעד

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ַאלעינַא ןוא ךיילב ןעוועג זיא רע .ךאלמ סיוא ןעוועג

 : ,עטנייוװרַאפ ַא
 זנוא טָאה רע .יַאלָאקינ רעקיליײה רעד ןעמוקעג זנוא וצ זיא ירפ ץנַאג

 -רעביא זנוא ידכ ,זנוא ףיוא טרַאװ ןעמ זַא ,הרושב רעד טימ טקעווװעגפיוא

 ,רבה-רוש םעד ןבעגוצ

 זיא ַאלעינַא .ןסיורד ןיא סױרַא ןענעז ןוא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 ןגיוא עקירעיורט ,עסיורג טימ רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג

 !ַאלעינַא ,טנוזעג ייז --

 !לרעשיּפ ,טנוזעג ילפ --

 ןבָאה ןזָארג יד ןיא .דלַאװ ןיא ןפורעגרעביא ךיז ןבָאה סעקווַאקוק ייווצ

 ,יוט סנּפָארט טעשטשילבעג ןבָאה ןגיוא סלרעשיּפ ןיא ,ןרערט טלקניפעג

 טניוו רעד .געוו םעד ןקעטש ןטימ טּפַאטעג טָאה יַאלָאקינ רעקילייה רעד

 טָאה עצײלּפ ןייז ףיוא קַאז רעד ,טַאלַאכ ןייז ןופ סעלָאּפ יד ןביוהרַאפ טָאה

 .רעהַא ןוא ןיהַא טעדיוהעג ךיז

 קוק ַא טּפַאכעג לָאמעלַא טָאה רע .רימ ןבענ ןעגנַאגעג זיא לרעשיּפ

 ןעזעגנָא טשינ ןיוש ןעמ טָאה לזייה סרעטכעװידלַאװ םעד .קירוצ ףיוא

 ,טלעטשרַאפ סע ןבָאה רעמייב יד

 :טגָאזעג ליטש ןוא לגילפ סלרעשיּפ ןָאטעג טעלג ַא בָאה ךיא

 ! סעגרַאפ ,לרעשיּפ --

 רעד ןענַאטשעג זיא טנרָאפ ,לַאטש-הסיפת רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ

 עשר רעד ,רעטייו טירט עכעלטע .טנַאה ןיא דרעװש רעד טימ ךאלמיךַאװ

 ,טנַאה רעד ןיא ריּפַאּפ ַא ןטלַאהעג טָאה רע .לעגנַא ירטימיד

 טָאה לעגנַא ירטימיד .לַאטש ןיא ךאלמ-ךַאװו ןטימ ןײרַא ןענעז רימ

 טרעדײלשעגקעװַא רע טָאה ןטייק יד ,רבה-רוש םנופ ןטייק יד ןעמונעגּפָארַא

 ריּפַאּפ ןגיוב םעד ןעמונעג םיא ייב טָאה יַאלָאקינ רעקילייה רעד .טייז ַא ןיא

 : טנעיילעגרָאפ ןוא
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 ירָאגירג ךאלמ-ךַאװ םעד ,יַאלָאקינ ןקילייה םנופ טייהנזעוונָא ןיא,

 ךעלמיכאלמ יד ,רימ ןעמענ ,לעגנַא ירטימיד ךאלמיםרַאדנַאשז םעד ,קויסַאטס

 ןריפ וצ קירוצ םיא ידכ ,רבה-רוש םעד רעביא ,אבַא-לאומש ןוא לרעשיּפ

 .ןײרַא ןדע-"זג ןשידיא ןיא

 טשינ ךיז ,ןדע-וג ןשיאיוג םעד ןזָאלרַאפ ֹוצ ףכית ךיז ןטכילפרַאפ רימ

 ןעמענ רימ .ץענערג רעד זיב ץעגרע ןיא ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןוא ןקוקמוא

 ןטײלגַאב זנוא טעװ לעגנַא ירטימיד ךאלמ-םרַאדנַאשז רעד זַא ,שינעטנעק וצ

 ."ןלעפַאב ענייז ןפרַאװרעטנוא ךיז ןלעוו רימ ןוא געוו ןצנַאג םעד

 ןעמונעג ךיז ןוא ריּפַאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא טעמתחעגרעטנוא ךיז ןבָאה רימ

 .ןירַא געוו ןיא ןטיירג

 -עגּפָא ױזַא ,סיפ יד ףיוא ןטלַאה טנָאקעג םיוק ךיז טָאה רבה-רוש רעד

 רעבָא טָאה ,עשר רעד ,לעגנַא ירטימיד ,ןייג ןופ ןעוועג ןיוש רע זיא טניואוו

 :המשנ יד טצעזעג טָאה רע ,ןטרַאװ טלָאװעג טשינ

 ! יקדישז ,אדייה ---

 טָאה לרעשיּפ ...לַאטש םנופ רבה-רוש םעד ןבירטעגסױרַא ןבָאה רימ

 ןגיולפעג זיא זנוא רעטניה ,ןטייווצ ןרַאפ ךיא ןוא ןרָאה ןייא רַאפ טריפעג םיא

 :טעװעדנַאמָאק ןוא סעסנָאװ יד טיירדעג ךיז טָאה רע .לעגנַא ירטימיד

 !ָאועל ַאנ ,יקדישז !ָאװַארּפ ַאנ ,יקדישז ---

 רעקיבױטש ַא ןַאילשיןדע-ױג רעד .רעסייה ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 .ןקורט ןרָאװעג זיא זלַאה ןיא ,(רבהרוש ןבילוצ ,סופוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ)

 ַא ףיוא ןעורּפָא טזָאלעג טשינ ךיז ,המשנ יד טצעזעג טָאה עשר רעד רָאנ

 סימ געוו רעטשרע רעד ביוא .רעסַאװ קעל ַא ןעקנירט טזָאלעג טשינ ,לייוו

 "קירוצ רעד זיא ,ןגָארטרעד םוצ טשינ ןעוועג זיא טימעסיטנַא ןקיזָאד םעד

 .שינעמוקּפָא תמא ןַא ןעוועג געוו

 -- :םיעשר יד טָא טימ ןביילברַאפ וצ טיירג ןעוועג טסיב וד ןוא --

 .לרעשיּפ רבח ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה

 ,עלעטַאט ,לַאכ ,לַאכ ,לַאכ, : טמירקעגכָאנ זנוא ךיז טָאה לעגנַא ירטימיד

 רבה-רוש םעד ץימש ַא טגנַאלרעד לָאמ עלַא ןוא *רָאי ץרַאװש ַא ,עלעמַאמ

 .ןקעטש םענעמוג ןייז טימ

 עסעװרָאב .טכַאנ ןרָאװעג זיא'ס .ןעגנַאגעג רימ ןענעז גָאט ןצנַאג םעד

 ךיז ,רענרעה יד רַאפ רבהירוש םעד טריפעג רימ ןבָאה עקירעגנוה ןוא

 .ןעזעג טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ץענערג יד ,ןרָאי יד ןוא געט יד ןטלָאשרַאפ
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 ,ןײהַא ןדע"ןג ןשידיא ןיא ןעמוק לָאמַא עשר רעקיזָאד רעד רָאנ לָאז

 לייורעד .קלב ןענרעל ןיוש םיא טימ ךיא לעװ -- ,טכַארטעג ךיא בָאה --

 ...ייװ זנוא טוט'ס זַא ןסיו עשר רעד טעװ הכמ ַא ןוא ןדייל ןעמ זומ

 טנָאקעג טשינ לרעשיּפ ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגפיוא זיא הנבל יד זַא ,רָאנ

 -דלַאװ םעד טנָאמרעד םיא טָאה הנבל יד .טצפיזעגּפָא טָאה רע ןוא ןטלַאהניײא

 .לרעטכעט סכאלמ

 :קיכעטש ןוא זייב טכַאלעצ ךיז טָאה לעגנַא ירטימיד

 .ָאוועשטינ ,יקדישז ,ָאוועשטינ --

 ןגעקטנַא טקנוּפ .טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ןעוועג ךָאנ זיא ץלַא סָאד רָאנ

 ןייטש ןענעז רימ *!יָאטס/ ןָאטעג יירשעג ַא לעגנַא ירטימיד טָאה טכַאנ-ןטימ

 ,ןלױפַאב זנוא ןוא סעסנָאװ יד ןָאטעג יירד ַא טָאה רע .טרעטיצרַאפ ןבילבעג

 ."תיפי-המ, ןצנַאט םיא רַאפ ןלָאז רימ

 ןעכָאפ ןביױהעגנָא טָאה רע זַא רָאנ ,טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה הליחתכל

 ןייק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה ,ּפעק ערעזנוא רעביא ןקעטש םענעמוג ןטימ

 ןצנַאט טזומעג ןבָאה רימ ןוא הרירב

 ןיא טכַאנ:הנבל רענעי ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,גָאט וצ טנייה ךָאנ

 "עג ,טיירדעג ךיז ,טצנַאטעג ןבָאה רימ .ליורג ַא ןָא ךימ טּפַאכ ,געוו ןטימ

 ןוא זייורעמע ןענורעג זיא סייוש רעד .לגילפ יד טימ טשטַאּפעג ,ןפרָאװ

 עלעקעטש םענעמוג ןטימ טעכָאפעג ,זנוא רעביא ןגיולפעג זיא ,עשר רעד ,רע

 .רעטכעלעג רַאפ טכייקעג ןוא

 יד ףיוא ןטלַאה טנָאקעג םיוק ךיז ,טצנַאטעגּפָא טוג ןיוש ןבָאה רימ זַא

 !ןסע וצ ןלױפַאב זנוא ןוא ריזח קיטש ַא ןעמונעגסױרַא עשר רעד טָאה ,סיפ

 ,ןיטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא ,תוחוכ עלַא טימ טרעוװעג ךיז ןבָאה רימ

 ,טנַאװ רעד וצ דער ייג רָאנ .ריזח ןייק ןסע טשינ ןרָאט םיכאלמ עשידיא זַא

 ןייז םעוט טזומעג ןבָאה רימ ןוא טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה עשר רעד

 .לַאג רעד וצ ןגָאלשעג טָאה'ס ,טמירקעג ךיז ןוא ןסעגעג ןבָאה רימ

 ךיז טָאה רע .ןָאטעג האנה .סיוא טזייו ,םיא טָאה ךיז ןעמירק רעזנוא

 .רעטכעלעג רַאפ טלסיירטעג

 -עדינרעד ,עטמעשרַאפ ,ןירַא געוו ןיא טזָאלעג רעטייוו ךיז ןבָאה רימ

 :רבח ןיימ וצ טגָאזעג בָאה ךיא .עטקיר

 ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו טשינ רָאט ןדע-ןג ןיא רענייק ,קנעדעג ,לרעשיּפ --

 .ַאש-- ןיש-חתּפ ,קנעדעג .ןייז שרושה ןמ רקוע זנוא טעװ ןעמ .,ריזח ןסעגעג
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 טשרע ןוא גָאט ןצנַאג םעד ,טכַאנ עצנַאג יד ןעגנַאגעגּפָא ןענעז רימ

 םיוק ךיז ןבָאה רימ .ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנרַאפ

 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג

 סורטעּפ ןקילײה םעד ריִּפַאּפ ַא ןבעגעגרעביא טָאה לעגנַא ירטימיד

 :טנגעזעגּפָא זנוא טימ ךיז ןוא

 ! יקדישז ,ַאינַאדיװסָאד ---

 סָאד ןענעייל ןעמונעג ןוא ןלירב יד ןָאטעגנָא טָאה סורטעּפ רעטלַא רעד

 ,טורעגּפָא ךיז רימ ןבָאה ,טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא .ריּפַאּפ

 .סיוא םיא קלעמ שטָאכ ,ןענַאטשעג זיא רבה-רוש רעד .טמעטָאעגּפָא

 רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,לעגנַא ירטימיד רעד ,ןמה רעתמא ןַא --

 ןוא טיהַאב רָאנ לָאז ןעמ .ןדעױג ןיא ןעמ טלַאה סנױזַא ןוא --- ,ןייד

 .ןרעו טנרָאװַאב

 רעד יבַא -- ,בר רעד טמעטָאעגּפָא טָאה -- ,י"שה זיא טביולעג --

 רָאפ ךיז לעטש ךיא .ןדע-ןג רעזנוא ןיא קירוצ ןיוש ךיז טניפעג רבה-רוש

 .טכַארבעגקירוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו ,םיקידצ יד ןופ הלודג יד

 רעצנַאג ַא ןעוװעג זיא'ס .ןָאטעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,טשינ ןיוש טגערפ

 טציא .ןגרָאט םעשעצרימ ןלייצרעד ךיא לעװ םעד ןגעוו רָאנ ,דַארַאּפ

 ,דימ ךיא ןיב

 ןעמונעגּפָארַא טשינ טָאה רע .טמלוגרַאפ יװ ,ןסעזעג זיא עטַאט ןיימ

 ,רימ ןופ ןגיוא יד

 "תעשב ןוא ןשוק טּפַאכעגמורַא ךימ ,ןפָאלעגוצ רימ וצ זיא עמַאמ יד

 ,תוללק עטיוט טימ לעגנַא ירטימיד ןטלָאשעג השעמ

 ַארַא'ס ,עשר ירטימיד םעד טָא ,ןפערט טלָאזעג םיא טָאה קַאלש רעד --

 קע ןייא ןופ ןפרַאװ םיא לָאזס .ןָאטעגנָא ריד טָאה רע תורצ עטנערבעג

 ,גונעג זיא'ס זַא ,ןגָאז לעװ ךיא זיב ,גנַאל ױזַא ,ןרעדנַא םוצ זיב ןדעדןג

 .לגיו ןיא טגײלעגנײרַא ךימ ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה יז

 :לָאמ עכעלטע טגָאז ץיוורוה לכימ 'ר ריבג רעד יװ ,טרעהעג רָאנ בָאה ךיא

 ,"רַאברעדנָאז,

 ןיא יו ןוא לקעב ןיימ ףיוא שוק סעמַאמ רעד טליפעג ךָאנ בָאה ךיא

 ןטַאט ןטימ ךיז ןענעגעזעג םיחרוא יד יװ ,טרעהעג ךיא בָאה םולח

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןיב ךיא
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 רבהירוש םעד דובכל דַארַאּפ רעד

 ריבג רעד ןוא ןייד רעד ,בר רעד ןעוו ,טכַאנרעדפיוא ןרעדנַא םע

 טשינ ךיא בָאה ,בוטש ןיא זנוא ייב ןסעזעג ןענעז ץיוורוה לכימ 'ר

 :טלייצרעד רעטייוו ןוא תויהש עגנַאל ןייק טכַאמעג

 "רוש רעד ןוא לרעשיּפ רבח ןיימ ,ךיא טסייה סָאד ,רימ ןענעז םיוק --

 סָאד טרעהרעד רימ ןבָאה ,ןדע-ןג ןשידיא םנופ ץענערג יד רעבירַא ,רבה

 ,ךאלמיץענערג רעשידיא רעד ,לּפמיג טָאה סָאד .טיימורט ַא ןופ ןלַאש

 ףיוא ןיוש ךיז טניפעג רבה-רוש רעד זַא ,ָאד ןענעז רימ זַא ,ןָאטעג ןסיוו וצ

 .עירָאטירעט-ןדע-ןג רעשידיא רעד

 .רעכוטסַאּפ-ןדע-ןג קילדנעצ ַא ןסקַאוװעגסיױא ןענעז דרע רעד רעטנוא ןופ

 -- יק-ןדע-ןג עקידובכב ,עטעפ קילדנעצ ַא קירטש ַא ףיוא טריפעג ןבָאה ייז

 "ןדישרַאפ טימ טריצַאב ןעועג ןענעז יק יד .רבה-רוש םנופ רעבייוו יד

 ךיז טָאה סָאװ ןַאמ רעייז ,טסַאג ןביל םעד דובכל סעגנעטס עקיברַאפ

 ,דמערפ רעד ןופ טרעקעגמוא

 ןלָאז רימ זַא ןכייצ ַא ןבעגעג זנוא טָאה ,ךאלמ-ץענערג רעד ,לּפמיג

 טיירדעג ןבָאה יק יד .עילימַאפ רעד וצ רעהעג גנואעז עטשרע יד .,ןטערטּפָא

 :ןושל רעייז ףיוא טסירגַאב םיא ,ןַאמ רעייז וצ ןעקנואוועג ,ןקע יד טימ

 טשינ ,טכענ יד ךרוד טנייוועג ןבָאה רימ !רערעייט ,טמוק לצָאק'ס --

 .טנוזעג ךיז טעז ןעמ סָאװ ,י"שה טביולעג .,ןטכַארטוצרעביא סָאװ ,טסואוועג

 ,רעמייב יד ןשיווצ ךיז ןטלַאהַאב ,טייז ַא ןיא ןטָארטעגּפָא ןענעז עלַא רימ

 .ענעצס-עילימַאפ עקיזָאד יד ןרעטש וצ טשינ ידכ

 .רעמייב יד ןשיװצ ןטלַאהַאב ןגעלעג רימ ןענעז טייצ העש ַא ךרע ןַא

 רימ סָאװ ,רעכוטסַאּפ יד טלייצרעד טייצ רעד ןיא טָאה לרעשיּפ רבח ןיימ

 ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה

 ןעזעג רָאנ רימ ןבָאה ,רעמייב יד ןשיווצ ןופ סױרַא ןענעז רימ ןעוו

 עסַארק עקידווענח יד ,סעטתינולּפ ענייז ןופ ענייא טקעל רבהירוש רעד יו

 .ןרעטש ןפיוא קעלפ ןצרַאװש ןטימ

 -ץענערג רעד לּפמיג טגָאזעג טָאה -- ,גונעג ןייז טעוו טנייה רַאפ --
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 יד ןָאט ןסיוו וצ ,גרַאב ןפיוא רעייפ ַא ןדניצנָא ןעמ ףרַאד טציא -- .ךאלמ

 .הרושב עכעליירפ יד ןדעדןג םנופ םיקידצ

 ןפיוא טעּפַארדעגפױרַא ךיז ןבָאה ייז .קעװַא ןענעז רעכוטסַאּפ עכעלטע

 טגיילעצ ןבָאה ייז .ץענערג רעד עזַאּפ ךיז טניפעג סָאװ ,גרַאב-ןדע-ןג ןכיוה

 .םורַא טייוו-ןליימ ףיוא ןעז טנָאקעג סע טָאה ןעמ זַא ,רעייפ ַא

 זַא ,טלייצרעד זנוא ייז ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעכוטסַאּפ יד ןעוו

 ףיוא רעייפ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ,רעייפ סָאד ןדנוצעגנָא ןבָאה ייז יו ףכית

 עלַא ףיוא ןרעייפ טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה ןיע-ףרהכ ןוא גרַאב ןטייווצ ַא

 .גרעב-ןדע-ןג

 ,לרעשיּפ ,ָאד ןענעז רימ זַא ,ןסיוו ןיוש ןרעק םיקידצ יד --

 רבח ןיימ ןָאטעג עשטרָאװ ַא טָאה --- ,ןעבָאב ןיימ ףיוא הלודג ַא --

 .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןוא

 ַא בָאה'כ ןוא ץענערג טייז רענעי ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג בָאה ךיא

 ירטימיד עשר רעד ךיז טניפעג טייז רענעי ףיוא טרָאד .ןָאטעג רעטיצ

 ,ןעמוקעגרעביא ןיוש ןענעז רימ זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא זַא רָאנ .לעגנַא

 יהמשנ רעד ףיוא רעטכייל ןרָאװעג רימ זיא

 הנבל יד ןוא ץענערג טייז רענעי ןופ הנבל יד טכַארטַאב בָאה ךיא

 זיא הנבל רעייז זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא טייז רעזנוא ףיוא

 .ןייז שדחמ םוצ רָאנ הנבל ַא זיא הנבל רעזנוא ןוא שינעעזרַאפ ַא

 ערעדנַא יד ןוא רימ .ףייפ ַא ןָאטעג טָאה ךאלמיץענערג רעד לּפמיג

 .םיא םורַא טלעטשעגמורַא ךיז ןבָאה רעכוטסַאּפ

 ןוא -- ,טגָאזעג לּפמיג טָאה -- ,הנבל יד ןייז שדחמ ףרַאד ןעמ --

 דַארַאּפ רעד ןָא ךיז טביוה ירפ ץנַאג ןגרָאמ .ןפָאלש ןגייל ךיז ךָאנרעד

 .רבה-רוש םעד דובכל

 טימ טעכָאפעג ,ריא ןגעק ןעגנורּפשעג ,הנבל יד ןעוועג שדחמ ןבָאה רימ

 ןוא רעלופ ןרָאװעג ,תחנ רַאפ טעיּפָאטעג ךיז טָאה הנבל יד .לגילפ יד

 .רעקיטכיל

 רעיש ןוא ץלַא וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןדע-זג ןשיאיוג םנופ הנבל יד

 רעטניה ןטלַאהַאב ךיז יז טָאה סעכ רַאפ ,האנק רַאפ ןרָאװעג טעקוּפעצ טשינ

 .ןקלָאװ ַא

 ןלָאז ייז זַא ,רעכוטסַאּפ יד ןסייהעג טָאה ,ךאלמיץענערג רעד ,לּפמיג
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 רעדנוזַאב ַא ןיא רבה:רוש םעד ןוא לַאטש רעדנוזַאב ַא ןיא יק יד ןרַאּפשרַאפ

 : סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ייז סגעוו ןייא ןיא ןוא לַאטש

 םענייא ןיא .טכַאװשעגּפָא זיא רבה-רוש רעד ,הרבח ,טייטשרַאפ ץע --

 זיא המהב ַא .טנוזעג ןייז ןעװענַאש ףרַאד ןעמ .ןויסנ ַא זיא יק יד טימ

 2 ,המהב ַא טרָאפ

 .ןסייהעג ייז טָאה ךאלמיץענערג רעד יװ ןָאטעג ןבָאה רעכוטסַאּפ יד

 טצעזעגמורַא ךיז ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא רעייפ ַא טגיילעצ ייז ןבָאה ךָאנרעד

 : ןעגנוזעג ןוא רעייפ םורַא

 ,ןרעוו וצ ןפַאלשטנַא דלעפ ןיא

 ,ייה ןיא ּפָאק םעד ןבָארגרַאפ

 רעסעב לָאמ טנזױט ,טנזיוט זיא

 .יילפ יד ןסייב'ס וֹאֹוו ,טרָאד רעדייא

 ןפייפ לגייפ ןעמ טרעה דלעפ ןיא

 -- זָארג ןיא ןעקרישט ןלירג ןוא

 ,רעגײטזע ַא ,טרעוו רעד טָאה סָאװ ןא

 זָאנ יד לציק ַא טוט טניװ ַא ןעוו

 ,ןבעל םוצ ןוא טנוזעג םוצ -- *!ויצּפַאה,

 ,רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא -- *!ויצּפַאה,

 הנבל -- הצירפ יד ןעז יו

 .רעהַא ןוא ןיהַא ןעלדנח ךיז

 םנופ טייוו טשינ זָארג ןפיוא ןגעלעג ןענעז לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 .ןרעטש יד טלייצעג ןבָאה רימ ,רעייפ

 ?לרעשיּפ ,טלייצעגרעביא ןיוש וטסָאה לפיוו --

 .קיצניינ ןוא סקעז טימ ןָאילימ ַא --

 ,קיצניינ ןוא ןביז טימ ןָאילימ ַא --- ךיא ןוא --

 .אבַא-לאומש ,ןגיל ַא טסגָאז --

 -- טסליוו וד ביוא ,ןרעווש ריד ןָאק ךיא ---

 .ךיד רעווש --
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 ?ןיוש רימ וטסביולג טציא ...ךעלסקיב ,ךעלסקיש --

 "ךעלסקיב ,ךעלסקיש, העובש ןיימ ןרָאװעג קירעיורט זיא לרעשיּפ

 םיא בָאה ךיא .ַאלעינַא לרעטכעט סכאלמידלַאװ םעד טנָאמרעד םיא טָאה

 : ןָאטעג ערָאט ַא

 !בױהנָא ןופ ןלייצ לָאמַאכָאנ רימָאל ? לרעשיפ ,סָאװ וטסייוו ---

 ! אבַא-לאומש ,טשינ ליוו ךיא --

 טפַאשיירטעג טימ טעלגעג םיא ,רעטנענ טקורעגוצ םיא וצ ךיז בָאה ךיא

 : לגילפ ןקניל םעד

 !סעגרַאפ ,לרעשיּפ ,ךימ גלָאפ --

 ירַאפ בָאה ךיא .ןקור ןטימ רימ וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה לרעשיפ

 ןיוש רע זומ קיטייוו םעד .ענעפרָאװעגסױרַא ןענעז דייר עניימ זַא ,ןענַאטש

 .ךאלמ רעדנַא ןַא ןרעוו רע טעװ ךָאנרעד .ָאנד םוצ זיב ןקיטייווסיוא

 בָאה ךיא .תוישעמ טלייצרעד ךיז ןבָאה רעייפ םורַא רעכוטסַאּפ יד

 .טרעהעג טשינרָאג בָאה ךיא רָאנ ,ןלייצרעד ייז סָאװ ,ןרעהוצ ךיז טוװאורּפעג

 .טעקשושעג ךיז טעמכ ,ליטש וצ טלייצרעד ןבָאה ייז

 ךיז בָאה ךיא .ןילַא ךיז וצ טגָאזעג ךיא בָאה -- ,טשינ זיא ,טשינ --

 .ןרָאװעג ןּפָאלשטנַא ןיב ןוא רעייפ םוצ ןקור ןטימ טיירדעגסיוא

 ןבָאה רימ .למוטעג ַא ,םערַאיל ַא טקעוועגפיוא זנוא טָאה ירפרעדניא

 ,טסואועג טשינ ןוא עטַאװעמת טקוקעגמוא ךיז ,ןגיוא יד ןבירעגסיוא ךיז

 ןענעז סָאװ ,רעכוטסַאּפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ ןענעז רימ .ןעשעג זיא'ס סָאװ

 ןרָאװעג ריואוועג רימ ןענעז ייז ןופ .טסעומשעג ןוא לדער ַא ןיא ןענַאטשעג

 : סָאװ טָא

 ָאד ןױש זיא רבהירוש רעד זַא ,העידי יד ןעמוקעג זיא'ס יו ףכית

 "נייֵא ןסייהעג ,טרעדעפעג וניבָא-קחצי ךיז טָאה ,ןדע-זג ןשידיא ןיא קירוצ

 טלָאװעג טָאה רע .ץענערג רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ ןענַאּפש

 טנכייצעגנָא טָאה רע סָאװ ,טרָא סָאד יצ ,טנעה ענעגייא יד טימ ןּפַאטנָא

 .טעפ גונעג ךָאנ זיא ,רבהירוש ןפיוא

 טעקָאיװעג ,דרעפ יד ןופ ןסַאּפ ןטינשעג טָאה ,רעסיימש רעד ,ךאלמ לָאז

 וצ ןעמוקעגנָא רע זיא רָאיַאק ץנַאג ןוא שטייב רעד טימ טעשטשיווסעג ןוא

 .ץענערג רעד

 םעד לּפמיג וצ טגָאזעג וניבָא-קחצי טָאה -- ,לַאטש םעד ןפע --

 .רבה"רוש םעד ןעז ליוו ךיא -- ,ךאלמ-ץענערג
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 ןפָאלש ךָאנ רע לָאז ,דימ זיא רבה-רוש רעד .טלָאװעג טשינ טָאה לּפמיג

 .רענייב יד ןעורסיוא ךיז ,ייווצ העש ַא

 ןּפַאטנָא ליו רע .ףכית ןוא ןיוש :טנשקעעגנייא ךיז טָאה וניבָא-קחצי

 טשינ זיא'ס זַא ןסיו רע טעוו ,ױזַא רָאנ םערָאװ ,טנעה ענעגייא יד טימ

 ,םולח ןייק

 ,לַאטש-ןדע-ןג םוצ ןפָאלעגוצ ןענעז ,לרעשיּפ ןוא ךיא טסייה סָאד ,רימ

 ךָאנ ךיז ןבָאה ייז .ךאלמ-ץענערג ןטימ וניבָא-קחצי ןפָארטעג ןבָאה רימ

 ןעיירש ןופ קירעזייה ןעוועג ןיוש זיא וניבָא-קחצי .טרעּפמַאעג ץלַא

 !ןיוש ,עגר יד .ריד ןעמ טגָאז ,לַאטש םעד ןענעפע וטסלָאז ןיוש --

 טנפעעג טָאה לּפמיג .וניבָא-קחצי עקַאט טָאה עקינייז סָאד טריפעגסיוא

 טקוקעגניײרַא ןבָאה רימ .רעסיימש ןטימ ןקחצי טזָאלעגנײרַא ןוא לַאטש םעד

 ,ןעוט ייז סָאװ ,ןעז טלַאּפש ַא ךרוד

 ?לװַאז ,רבה-:רוש ןפיוא דיירק ןופ ןמיס ַא ָאד זיא'ס ---

 רעװָאסַאב ןייז טימ טרעפטנעעג לװַאז טָאה -- ,יבר רעקילייה ,ָאי --

 ,םיטש

 ?לווַאז ,ןמיס רעד זיא ואוו ---

 טריפעגוצ יז ןוא טנַאה סקחצי ןעמונעג טָאה ,רעסיימש רעד ,ךאלמילווַאז

 ,דיירק טימ טנכייצעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,טרָא םעד וצ

 :ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא ךָאנרעד ןוא טּפַאטעג ,טּפַאטעג טָאה קחצי

 ,טנכײצעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,טרָא סָאד .לװַאז ,טרָא סָאד טשינ זיא'ס --

 .טעפ ןעוועג זיא

 ןמיס ַא ךיז טניפעג טרָא םעד ףיוא רָאנ זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה לוװוַאז

 טשינ רבה:רוש רעד זיא ללכב .טשינ רע טעז ןמיס רעדנַא ןייק .דיירק ןופ

 .רענייב ןוא טיוה עמַאס .ןעוועג סָאװ ,סָאד

 ,טנייועצ ךיז ןוא דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה וניבָא-קחצי

 ןלירב עצרַאװש יד רעטניה ןופ ןענורעגּפָארַא ןענעז ןרערט יד

 :טסיירטעג םיא טָאה רעסיימש לוװַאז

 טָא ןעשַאּפסױא קירוצ םיא ןרימ ,קידצ רעקילײה ,טשינ ךיז טגרָאז

 .רומח:רוש םעד ...טרָאד רע טסייה יװ ...םעד

 :רבח ןיימ ןָאטעג סיוטש ַא בָאה ךיא

 ,רֶע טָאה ּפָאק ןשידרעפ ַא ...רומח-רוש ...לרעשיּפ ,טסרעה וד -

 .ךאלמ-לװַאז רעד טָא
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 טלסיירט ךאלמ לװַאז ,ףיוא ךיז טביוה וניבָא-קחצי יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ

 .עציּפושז יד ּפָא םיא

 טשינ םיא ריא טעוװ םורַא ךָאװ ַא ןיא זַא ,קידצ רעקילייה ,ןעז ט'ריא --

 .ןענעקרעד

 -קחצי טצפיזעגּפָא טָאה -- ,לװַאז ,ןרעיוא סטָאג ןיא ליומ ןייד ןופ --

 .וניבָא

 םעד טריפעג טָאה רעסיימש לווַאז ,לַאטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז

 .םערָא ןרעטנוא ןקחצי ןדנילב

 !ןייטש ַא טגיל ָאד ,קידצ רעקילייה ,ךעלעמַאּפ ---

 "עג ןבָאה ּפעק ערעזנוא רעביא ,טמערַאװעג טסעפ ןיוש טָאה ןוז יד

 .ןוז רעד ןגעקטנַא טזיירקעג ןבָאה ןבלַאװש-ןדע-ןג עָאלב .לגייפ טרעשטיווצ

 יד יװ ליואוו ןעוועג רימ זיא'ס ןוא סנגייא טימ ,םייה טימ טקעמשעג טָאה'ס

 ,טלעוו

 רעסיימש רעד ךאלמ לװַאז ,דלעפ ןטימ ןיא תירחש טנוװַאדעג ןבָאה רימ

 ןטלַאהנייא טנָאקעג טיוק ךיז ןבָאה רימ זַא ,ןזיירג עכלעזַא טקַאהעג טָאה

 .ןכַאל ןופ

 טָאה סָאד .ןדע-ןג ןופ רעמזעלק יד ןעמוקעגנָא ןענעז תירחש ךָאנ ףכית

 רבה:רוש םעד ןטיײלגַאב ןלָאז ייז ,ץענערג רעד וצ טקישעגסױרַא ייז ןעמ

 .האיבנה םירמ טָאה רעמזעלק יד טימ טריפעגנָא .געוו ןצנַאג םעד קיזומ טימ

 יז ױזַא יו .םינּפ ןפיוא ןעיילק טימ ,ערעגָאמ ַא ,עניילק ַא ןעוועג זיא יז

 .שודיח ַא שממ ןעוועג זיא ,קױּפ עסיורג יד ןגָארטרעד טנָאקעג טָאה

 ,לַאטש ןופ רבה-רוש םעד טריפעגסורַא ןבָאה ,לרעשיּפ ןוא ךיא ,רימ

 .סעגנעטס עסייוויָאלב טימ טריצַאב ןעמ טָאה רבה-רוש םנופ רענרעה יד

 .טרָא ןופ ןריר ןלָאז רימ ,לַאנגיס ןפיוא טרַאװעג ןבָאה רימ

 יד סיורָאפ .רדס םעד טלעטשעגנייא טָאה ,ךאלמ-ץענערג רעד ,לּפמיג

 םנופ טייז רעטכער רעד ןופ ךיא .רבה-רוש רעד רעמזעלק יד ךָאנ ,רעמזעלק

 רעכוטסַאּפ יד זנוא רעטניה .טייז רעקניל רעד ןיא לרעשיּפ ,רבה-רוש

 רענרעבליז ןייז ןיא וניבָא-קחצי ,ביבח ןורחא-ןרחא ,ףוס םוצ ןוא יק יד טימ

 .עטערַאק

 םירמ .ןרָאה ןייז ןיא טלַאשעג לָאמ יירד טָאה ךאלמ-ץענערג רעד לּפמיג

 ןוא ןָאטעג ץעז ַא טָאה קיזומ יד ,רעמזעלק יד ןכייצ ַא ןבעגעג טָאה האיבנה

 ,טרָא םנופ טרירעג זבָאה ריִמ
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 ןיב ןעמונעגמורַא זנוא טָאה סָאװ ,דיירפ יד רעטרעוו ןיא ןבעגרעביא

 "תחמש ןוא םירוּפ ןלעטשרָאפ ךיז טנָאק ריא ביוא .דנַאטשמיא טשינ ךיא

 "םוי קלח:טנעצ ַא ןופ ףירגַאב ַא ןבָאה טשרע ריא טעוװ ,גָאט ןייא ןיא הרות

 .טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,בוט

 זנוא ןגעקטנַא ,טליּפשעג ןיא סיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז רעמזעלק יד

 :ןעגנוזעג ןוא קױּפ רעד ןיא טקױּפעג ,האיבנה םירמ טצנַאטעג טָאה

 ,?ארזעי ,םיקידצ ענייד וצ זיא ?יואוו

 ,לָאמוש רעייז ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס

 ,טוג רעטייו ןױש זיא טציא

 .קירוצ רבהירוש סעד ןריפ רימ

 ,קילג רַאפ ןעניױו ןוא ךיירפ רַאפ ןצנַאט ןוא

 .טוג רעטייױו ןיוש זיא ץלַא ןוא

 טשינ סנייש ןייק טָאה ,ןצנַאט האיבנה םירמ ןעזעג טשינ טָאה'ס רעוו

 טשינ ךיז ,טעקּפָאהעג יז טָאה געוו ןצנַאג םעד ...ןבעל ןייז ןיא ןעזעג

 סָאד ,זייורעמע ןסָאגעג ריא ןופ טָאה סייוש רעד .עגר ןייק ףיוא טורעגּפָא

 טצעזעג .טשינרָאג ךיילג --- יז ןוא טייז ַא ןיא טקוררַאפ ריא ךיז טָאה לטייש

 :ןעגנוזעג רעטייוו ןוא טצנַאטעג רעטייוו ןוא קיױּפ רעד ןיא

 ןרָאה םעד ןלַאש טזָאל

 .טיימורט םעד ןזָאלב ןוא

 ,טמוק רבה-רוש רעד

 .טייג רבה-רוש רעד

 ,ךייא וצ םיקידצ זיא ליואוו זַא

 .ךייא וצ זיא ליואוו זַא ןוא טוג זַא

 טירט טלעטשעג .ךעלרעייפ ןוא טסנרע ןעגנַאגעג זיא רבה:רוש רעד

 זַא ,סחוימ רעד טנייה זיא רע זַא ,תועמשמ ,טליפעג טָאה רע .,טיוט ייב

 טיירדעגסיוא לָאמעלַא טָאה רע .טליּפש ןעמ ןוא ןעמ טצנַאט םיא דובכל

 יו ,םיא רעטניה ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,יק יד רעבייוו ענייז וצ ּפָאק םעד

 :טדער רענייא

 .ןָא רימ טוט ןעמ דובכ ַארַא'ס ,טעז ץע ---

 :ּפעק ערעייז ןופ ןעלקָאש ַא טימ טרעפטנעעגּפָא םיא ןבָאה יק יד
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 ןוא -- ,רעװ יבַא טשינ טסיב וד זַא ,טסואוועג דימת ןבָאה רימ --

 .ךיז רעטניה טסימ-יק קידעקעמש ןפרָאװעג דיירפ רַאפ ןבָאה ייז

 .טָאטש-ןדע-ג רעד ןופ רעיט םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ

 ?טסעז וד ,לרעשיּפ ,ןטרָאד טרעמיש סָאװ --

 :טקוקעגנייא ףרַאש ךיז טָאה לרעשיּפ

 ןעגנָאהעגפיוא םיא טָאה ןעמ .ןגיובנגער ַא זיא'ס ,אבַא-לאומש ,עז ךיא --

 .רבה-רוש םעד דובכל ,אמתסמ ,רעױט-טָאטש ןפיוא

 ,לרעשיּפ ,דַארַאּפ רעתמא רעד ןייז טעוו'ס --

 "-החמש ,רעטכעוויטָאטש רעד .רעיוט ןרַאפ ןבילבעג ןייטש ןענעז רימ

 "וטיורט ,וטדוט-וט-ורט; :ןרָאה ןייז ןיא ןזָאלבעג טָאה ,רעטיור רעד ךאלמ

 ...?ָאד זיא רבה-רוש רעד ,וטדוט-וט

 ַא ןיא ןטָארטעגּפָא ןענעז רעמזעלק יד .טנפעעג ךיז טָאה רעיוט רעד

 ןעמוקעגסױרַא זיא ,תובָא יד ןופ רעטסטלע רעד ,וניבָא םהרבא .טייז

 .םיקידצ הנחמ ַא טרַאּפשעג ךיז ןבָאה םיא רעטניה

 רעד ןיא ,יה לטניב ַא ןגָארטעג וניבָא םהרבא טָאה טנַאה ןייא ןיא

 טגנַאלרעד םיא ,רבה-רוש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .,ץלַאז ּפָאט ַא רעטייווצ

 ַא ,ייה םוצ ןָאטעג קעמש טָאה רבה:רוש רעד .ץלַאז ןוא ייה לטניב סָאד

 :השרד ַא ןטלַאהעג טָאה וניבָא םהרבא ןוא ץלַאז סָאד ןָאטעג-קעל

 "ןג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןדע-ןג ןשידיא ןצנַאג םנופ ןעמָאנ ןיא,

 ..."רבהירוש ,ריד ךיא סירגַאב ,טָאטש-ןדע

 .עמערט ַא טָאה וניבָא םהרבא זַא ,ןעז טנָאקעג וליפַא טָאה רעדנילב ַא

 :טדערעג רעטייוו ןוא תוחוכ עלַא טימ טשרעהַאב ךיז טָאה רע רָאנ

 ,ןפױלטנַא ןייד טימ שפנ-תמגע ךס ַא טפַאשרַאפ זנוא טסָאה וד שטָאכ,

 ןיוש וטסיב שינעמוקּפָא ןייד .ןפָארטשַאב טשינ ןגעווטסעדנופ ךיד רימ ןליוו

 ןבָאה ריד דובכל .דיירפ טימ ףיוא ךיד ןעמענ רימ ןוא *ייז , ייב ןעמוקעגּפָא

 רעדעי .טָאטש"דערױג רעצנַאג רעד רעביא סנגיובנגער ןדנוצעגנָא רימ

 ,טלעג ןייק ףיוא טקוקעג טשינ ןבָאה רימ רָאנ .ןגעמרַאפ ַא טסָאק ןגיובנגער

 טנייה ןופ זַא ,רבה-רוש ,עשז-עז .רעייט זנוא טסיב וד יװ ןזייוו וצ ידכ

 ךיד טלַאה .קיטש עליופ ענױזַא ןכַאמ טשינ רעמ וטסלָאז רעטייוו ןוא ןָא

 טסיב וד .טרעשַאב ריד זיא'ס לפיוו ,גָאטליואוו ןיא ריד בעל ,ענשטעטַאטס

 ."דרעפ ןייק טשינ ןוא רבה-רוש רעד סעּפע ךָאד

 ףעמָארג וצ ןביוהעגנָא שזַא וניבָא םהרבא טָאה עמערט רעטיול רַאפ
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 טלָאװעג ,טרעטיצעג םיא טָאה דרָאב יד .דיירק יד יוװ סייוו ןעוועג זיא רע

 -רעוש ןוא טנַאה רעטכער רעד טימ ןטלַאהעגוצ יז טָאה רע .ןעילפקעװַא

 :טקידנערַאפ קידמעטָא

 "! םיקידצ עקילייה יד ןשיווצ ,רבה-רוש ,טסירגַאב ייז;

 טקנַאדעג ,קע ןטימ ןָאטעג יירד ַא לָאמ עכעלטע טָאה רבה-רוש רעד

 ייק יד .ןָא םיא טוט ןעמ סָאװ ,דובכ ןסיורג םעד רַאפ ןפוא םעד ףיוא

 .תחנ רַאפ ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ,םיא רעטניה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ

 .יירעלמוט ַא ,ײרעּפוטש ַא ןרָאװעג זיא ןקור סוניבָא םהרבא רעטניה

 :ןגירשעג טָאה רעצעמע

 ,לשמ ַא ךיא בָאה ,םהרבא 'ר ,טגָאזעג טָאה ריא סָאװ ,םעד ןגעקטנַא --

 ,..יירד טַאהעג רע טָאה ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 וניבָא םהרבא טָאה -- ,דיגמ רענבוד ,םילשמ ערעייא טימ ּפָא טזָאל ---

 זיא טציא ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא טלַאהַאב םילשמ יד -- ,ןָאטעג גָאז ַא

 ,םילשמ רַאפ טייצ יד טשינ

 לשמ רערעייט ַא זיא לשמ רעד .םהרבא 'ר ,ןָאט גנַאב ךייא טעוו'ס --

 ...לשמנ רענעדלָאג ַא זיא לשמנ רעד ןוא

 ןופ ןגירשעג ןעמ טָאה -- ,טשינ ףרַאד ןעמ ...טשינ ףרַאד ןעמ--

 ,ןטייז עלַא

 -וט-ורט; : ןרָאה ןיא ןזָאלבעג לָאמַאכָאנ טָאה רעטיור רעד ךאלמ החמש

 האיבנה םירמ ."אבה ךורב ,ָאד זיא רבה-רוש רעד .,וט-וט-וט-וט-ורט ,וט

 ערעייז ףיוא ןָאטעג ץעז א ןבָאה רעמזעלק יד .טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה

 ןכרוד טרישרַאמכרוד ןבָאה ,טימ רעד ןיא רבה:רוש ןטימ ,עלַא ןוא םילכ

 .ןײרַא טָאטש -ןדע-ןג רעד ןיא רעיוט

 ןיא .ןרילָאק ענעדישרַאפ ןיא סנגיובנגער טרעקַאלפעג ןבָאה לַארעביא

 יד ןיא .ןגיובנגער ַא ןדנוצעגנָא זה סעדעי טָאה ןטנגעג ערעכייר יד

 ,לסעג סעדעי -- עמערָא

 ןעלדניווש ןעמונעג שזַא טָאה סע .טרעמישעג ,טצילבעג טָאה טכיל סָאד

 ןעוועג זיא גנידצלַא ,ןליּפש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה קיזומ יד .,ןגיוא יד רַאפ

 ,םולח ַא ןיא יו

 ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד ,ןטלַאהרַאפ ךיז ןעמ טָאה ײלַא-תובָא-יירד רעד ןיא

 ךיז טָאה םיקידצ ענעבילקעג ןופ ךַאװרע ןַא .עדַאליפעד עסיורג יד

 ,רבה-רוש ןבענ טלעטשעג
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 !גנוטכַא --

 ןעגנַאגעג זיא סיורָאּפ .רענעה-ןדעדזג יד טרישרַאמייברַאפ ןבָאה םדוק

 סָאדנַאמָאק יד .רעטיג סכלמה המלש ןופ ןָאה רענַאגַאלַאג רעטסטלע רעד

 !וקירוקוקק :שיגרענע ןוא ףרַאש ןעגנולקעג ןבָאה ןָאה רענַאגַאלַאג םנופ

 *! וקירוקוק

 זיא טנַאדנעמָאק רעד .ןגיצ-ןדע-ןג יד טרישרַאמייברַאפ ןבָאה ךָאנרעד

 טנָאמרעד קרַאטש טָאה סָאװ ,לדרעב ַא ןוא רענרעה עסיורג טימ ּפַאצ ַא ןעוועג

 .קינטוטַאל םעד ןמלז-המלש ךאלמ םעד ,עטַאט סלרעשיּפ ןופ לדרעב סָאד

 .ענעבילקעג סנייא ןוא סנייא ,סרענָאג עינַאּפמָאק ַא ,ןסקָא עינַאּפמָאק ַא

 סָאד ןוא עטסנעש סָאד עדַאליפעד רעד וצ טלעטשעגוצ טָאה ןימ רעדעי

 ןפױא העש יירד עצנַאג טרעיודעג טָאה ןרישרַאמיײברַאפ סָאד .עטסעב

 "דע-ןג עצלָאטש ןטפול רעד ןיא טזיירקעג ןבָאה טייצ עצנַאג יד .רעגייז

 .סרעלדָא

 זַא ןקחצי וצ טגָאזעג טָאה וניבָא םהרבא יװ ,טרעהעג ןיילַא בָאה ךיא

 .דַארַאּפ ַאזַא ןעזעג טשינ ךָאנ רע טָאה ,ןדעדןג ןיא ךיז טניפעג רע טניז ןופ

 -- ןבעגעגוצ רע טָאה --- ,ןעוועג הכוז טָאה רבה-רוש רעד סָאװ ,סָאד --

 .ןעוועג הכוז טשינ רענייק טָאה

 -- ידַארַאּפ רערעסערג ַא ןייז אמתסמ טעװ ,ןעמוק טעװ חישמ זַא --

 "עגוצ ךיז טָאה סָאװ ,עצײלּפ סמהרבא רעטניה קידצ ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה

 .סעומש םוצ טרעה

 ניבָא קחצי טצפיזעגּפָא טָאה -- ,סָאד ןיוש ןעמ טבעלרעד יװ ,יוא --

 ןוא ךיא ,רימ .ןעגנַאגעג רעטייוו ןעמ זיא עדַאליפעד רעסיורג רעד ךָאנ

 זיא ןטייז יד ייב .רענרעה יד ייב רבה-רוש םעד טריפעג ןבָאה ,לרעשיפ

 .םלוע רעצנַאג רעד זנוא רעטניה ןוא ךַאװ-ןרע יד ןעגנַאגעג

 ןייז טלָאװעג טָאה רעדעי .טּפוטשעג ךיז ןבָאה זנוא רעטניה םיקידצ יד

 ,סנגיובנלע יד טימ ןסיוטשעג ךיז טָאה ןעמ .רבה-רוש םוצ רעטנענ סָאװ

 .ןגיוא-רעניה יד ןרעדנַא םעד רענייא ןטָארטעגּפָא ךיז

 ?רעטעפ ,ןגיוא ערעייא ןענעז ואוו ---

 ?ןענעז ואוו ערעייא ןוא ---

 רימ רע סטָאה גיוא-רעניה ןטסעב עמַאס ןפיוא ,ןדיא ,טלַאוװעג ---

 ןטָארטענגָא

 .קודצ 'ר ,םייה רעד ןיא רעביא ןעמ טזָאל עטסעב עמַאס סָאד --
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 ? רעוו ,תוצע ךייא טגערפ רעוו --

 טָאה סָאװ ,טכיל םעד ןופ ,קיומ רעד ןופ רוכיש ןעוועג ןיב ךיא

 .ןטייז עלַא ןופ טציילפעג

 !ןייש זיא'ס ָאיֵא ,לרעשיּפ ---

 !ןייש יו רענעש זיא'ס .הטוש ,וטסגָאז ןייש ---

 עמ טָאה רבהירוש םעד .ץַאלּפ-גניר םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ

 ןבָאה םיקידצ יד .ץַאלּפ ןסיורג םעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא טלעטשעגקעװַא

 -סיוא טָאה רבהירוש רעד .טצנַאטעג ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ,דָאר ַא טכַאמעג

 סָאד ןעזעג רע טָאה דרעב ןוא סיפ עקידנעילפ ליפיוזַא .ןגיוא יד טצָאלגעג

 .ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע

 ! םיקידצ ,רעכעליירפ ! ןדיא ,רעקרַאטש --

 ןבָאה ,עקידנצנַאט יד ןופ דָאר םעד ץוחמ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,יד

 ,טקױּפעג טָאה האיבנה םירמ .טנעה יד טימ טעקסעילּפעג

 ןוא ךוש ןייא ןיא .דָאר ןטימ ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה וניבָא קחצי

 טָאה רע .ּפָאק םעד קידנפרַאװרַאפ ,ןעגנורּפשעג רע זיא סעװרָאב ןייא

 :ןגירשעג ןוא רעגניפ יד טימ טקַאנקעגוצ

 !םיקידצ ,רעכעליירפ !ןדיא ,החמש רעמ --

 .החמש רעד ףיוא ןתוחמ רעתמא רעד טליפעג ךיז טָאה וניבָא קחצי

 רענייק .רע יוװ ,שיילפ לקיטש ַא ףיוא ןיבמ ַאזַא טשינ זיא ןדע-ןג ןיא רענייק

 .וניבָא קחצי ,רע יװ ,רבהירוש קלח ןייז ךָאנ ױזַא טשינ טרַאג ןדעדוג ןיא

 ,טעּפַאסעג ןבָאה םיקידצ יד .רעדליוװ ,רעקיטסַאה ןרָאװעג זיא ץנַאט רעד

 .דָאר םנופ סױרַא טשינ זיא רענייק רָאנ ,םעטָא םעד ןּפַאכ טנַאקעג םיוק

 טָאה ןעמ .הדועס עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טכַאנייב ףלעווצ םורַא

 ,ןפנָארב ןוא ריב רעסעפ טּפעלשעגסױרַא ,ןסַאג יד ףיוא ןשיט טלעטשעגסױרַא

 רעניה ,זנעג ענעטָארבעג טלייטעג ןבָאה רעכוטרַאפ עסייוו ןיא סעטכאלמ

 .רמושמה ןיי עלעסעפ ַא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה תובָא יד רַאפ .סעקשטַאק ןוא

 ןשטנואוועג ךיז ,"םייחל, ןעקנורטעג ןטייווצ םוצ רענייא ןבָאה םיקידצ יד

 רעמ ןוא שינעמוקּפָא ןַא ןייז לָאז שפנ תמגע רעד .ןדע-ןג ןיא תוחמש רָאנ

 .דעו םלוע דע ןפערט טשינ סנױזַא ןיוש ךיז לָאז

 ,סעטכאלמ ענייש ,עגנוי ןגיולפעג ןענעז םיקידצ יד ןופ ּפעק יד רעביא

 ,םיקידצ עטציוושרַאפ יד טליקעגּפָא טָאה לגילפ ערעייז ןופ ןרעטַאלּפ סָאד

 ,ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ןבָאה סָאװ
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 ןוא ּוניבָא םהרבא ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ,לרמז ַא ןעגניז ןעמ לָאז --

 .דרָאב רעד ןופ סעקשירק יד טלסײרטעגּפָא

 רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- !םהרבא 'ר ,לרמז ַא ךייא גיוט סָאװ --

 ךיא לעװ רעמַא -- .שיט קע ןרעדנַא םייב ןסעזעג זיא סָאװ ,דיגמ רענבוד

 טַאהעג רע טָאה ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא ,לשמ ַא ןלייצרעד רעסעב ךייא

 ...יירד

 ערעייא טימ ןעידונ וצ ףיוא ןיוש טרעה ,דיגמ רענבוד ,טשינ ףרַאד ןעמ --

 .וניבָא םהרבא טקַאהעגרעביא םיא טָאה -- ,םילשמ

 ףיוא טָאה ,לזנעג ןטירד םייב ןטלַאהעג דָארג טָאה סָאװ ,וניבָא קחצי

 :ןעגנוזעצ ךיז ןוא רעסעמ סָאד טגײלעגקעװַא עלייוו ַא

 ?ןינהדועס רעד ףיא ןסע רימ ןלעוװו סָאװ

 :רָאכ ןיא טרעפטנעעג ןבָאה םיקידצ יד ןוא

 ןתיױל ןטימ רבה-רוש םעד

 .הינהדועס רעד ףיוא ןסע רימ ןלעװ

 דיי םנופ לוק עקידניפוליגב סָאד טרעהעג ןעמ טָאה סנטייוורעדנופ

 :ןעגנוזעג טָאה רע .שודקה

 ,עַאנ יט ַאקטַאב ,וינמהרבא

 ,שַאנ יט ַאקטַאב ,וינקחצי

 ...שַאנ יט ַאקטַאב ,וינבקעי

 ןעװעג ןענעז רימ :"*קעלא ַא טּפַאכעג ךיוא בָאה ךיא ןוא לרעשיפ

 ...ןטייוצ םעד רענייא ןטלַאהעגוצ ךיז ,ןיפוליגב

 וד ,ךיז טלקָאש יז .הנבל רעד ףיוא קוק ַא רָאנ ביג ,לרעשיּפ --

 ! טסעז

 .טלמַאטשעגסױרַא םיוק לרעשיּפ טָאה -- .,רוכ...יש...יש...יש זיא יז ---

 -סיוא ךיז ןעילפכרוד לסיבַא ךיז רימָאל ?לרעשיּפ ,סָאװ טסייוו ---

 .ןרעטכינ

 ןגױלפעג זיא לרעשיּפ .ןטפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ

 .הלעמ רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע רעבָא .קידכעלייק ,םורק לסיבַא

 ןשיט םורָא םיקידצ ןסעזעג ןענעז ןרָאװלוב עלָא ףיוא ,ןסָאג עלַא ןיא
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 זיאס ןוא טנעה יד טימ טעקסעילּפעג ןבָאה ייז .ךעלרמז ןעגנוזעג ןוא

 ,טלעוו יד יו ליואוו ןעוועג

 ערָאט ַא רימ טָאה רע .טרעטכינעגסיוא לסיבַא ךיז טָאה לרעשיּפ

 ,לגילפ ַא ייב ןָאטעג

 .רעליטש זיא טרָאד ,ײלַא תובָא-ירד רעד ןיא ןעילפ רימָאל --

 -טימ .ײלַא-תובָא-יירד רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןגיולפעג ןענעז רימ

 :ןטלַאהרַאפ לרעשיּפ ךיז טָאה לָאמַא

 ? ןרעטמַאל םייב ...טרָאד ...טרָאד טסעז וד ,אבַא-לאומש ---

 ךאלמ ַא ןעזעג ךיא בָאה ןרעטמַאל ןבענ .טקוקעגנייא ךיז בָאה ךיא

 סעּפע ןוא סיפ יד ףיױא טלקַאװעג ךיז טָאה רע .דרָאב רעטיור ַא טימ

 .ןרעטמַאל םוצ טהנעטעג

 ,לרעשיּפ ,רוכיש-טיוט זיא רע .ךאלמ רעד ,רעב-ןועמש ךָאד זיא'ס --

 ןזָאלכרוד טעװ רעב-ןועמש ,אבַא-לאומש ,טניימעג וטסָאה ןעד סָאװ ---

 ?הסוכ ןייק ןכַאמ טשינ ןוא טייהנגעלעג ַאזַא

 דיר יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא קירעדינ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ

 ןיא טּפַאלקעג ךיז ןוא ןרעטמַאל ןרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעב-ןועמש ןופ

 : ןײרַא ןצרַאה

 "ןועמש ךיז טָאה -- ,םענייאניא ריד טימ טנוזעג ןייז ױזַא לָאז ךיא ---

 עוורעטס יד ,ּפָא יז ךיא טג טנייה ךָאנ -- ,ןרעטמַאל ןרַאפ ןריואוושעג רעב

 .הּפוח ַא ריד טימ ךיא לעטש טג ןכָאנ ףכית ןוא ,עניימ

 ןטימ ןבָאה הנותח רע טייג טציא ןוא ןסָאגעגנײרַא ענשזַאװ טָאה רע --

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ןרעטמַאל

 ריִמ ןוא לרעשיּפ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה -- ,רעב-ןועמש ,בוט-לזמ ---

 .ןגיולפעגקעווַא עדייב ןענעז

 יײז .םיקידצ ערוכיש טימ לופ ןעוועג ךיוא זיא ײלַא-תובָא-יירד יד

 רעװָאקטרָאשט רעד .טנעה יד טימ טעקסעילּפעג ,ןעגנוזעג ,טמערַאילעג ןבָאה

 ,םינותחת עליוה יד ןיא טצנַאטעג וליפַא טָאה

 ךיז טָאה -- ,ןעמ טרוכיש לַארעביא ןוא ָאד ייז ןענעז לַארעביא זַא --

 .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק ןעמ --- ,לרעשיּפ רבח ןיימ טגָאלקעג

 ,ענעגייא סָאד רעדיוו ,סַאג רעטייוצ ַא ןיא טעוװערעקרַאפ ןבָאה רימ

 .ענעגייא סָאד לָאמַא-רעבָא -- ,רעטנעצ ַא ,רעטירד ַא ןיא

 ןוא טּמעטָאעגּפָא ןבָאה ריִמ .ליטש ןעוועג זיא לסעג"רלדנסה-ןנחוי ןיא
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 שטָאכ ןוא סופוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 ןגעווטסעדנופ רימ ןבָאה ,יַא ,יַא ,יַא ױזַא ןעוועג טשינ טרָאד זיא טפול יד

 .טמעטָאעגּפָא

 !טרָאד רָאנ עז ,לרעשיּפ --

 ךאלמיארמג רעזנוא ןענַאטשעג זיא לסעגירלדנסה-ןנחוי םנופ גָאר ןפיוא

 טָאה רע .קישטנַאק םעד ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא .ךערַאּפ ריאמ

 :ןגיצ רָאּפ ַא טימ טלענקעג

 ,טיוט םוצ ןעװעטַאק ךייא ךיא לע ,טשינ זַא לייוו ,םירזממ טגָאז --

 -ארמג רעד .קערש רַאפ ךעלדרעב יד טרעטיצעג ןבָאה ןגיצ יד ייב

 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןוא קישטנַאק ןטימ טעכָאפעג טָאה ךאלמ

 ןטלַאהסיוא םוצ טשינ זיא'ס .לרעשיּפ ,רוכיש זיא רע --

 טלעגק ןוא טייטש רע יווװ ,דמלמ רעזנוא טכַארטַאב עלייוו ַא ןבָאה רימ

 : רבח ןיימ וצ ןָאטעג גָאז ַא בָאה ךיא .ןגיצ יד טימ

 טישבכת םעד ןעזרעד טעװ יז זַא .ןיציבר יד ןקעוופיוא ןייג רימָאל ---

 ,שינעמוקסיוא ךעלרע ןייז ןבָאה ריא ייב ןיוש רע טעוו ,ןגיצ יד טימ

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה לרעשיּפ

 ,דימ ןיב ךיא ,ןעילפמייהַא ליוו ךיא .אבַא-לאומש ,טשינ ליוו ךיא ---

 ,ךימ טײלגַאב ,םוק

 רימ ןוא ןגיצ יד טימ ןלענק ךאלמ-ארמג םעד טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ

 טניפעג'ס ואוו ,טרָאד ,עקנָאל-ןדע-ןג רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןגיולפעג ןענעז

 .םייה סלרעשיּפ ךיז

 םעד טקרעמַאב רימ ןבָאה ,עקנָאל-ןדע-ךג רעד וצ טנעָאנ קידנעמוקוצ

 ןענַאטשעג זיא עקנָאל רעד ףיוא .טכַארטרַאפ ןעגנַאגעג זיא רע .דיגמ רענבוד

 ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא דיגמ רענבוד רעד .טעשַאּפעג ךיז ןוא רבה-רוש רעד

 :טגָאזעג ןוא רבה-רוש םעד ןָאטעג טעלג ַא טָאה רע

 ַא טימ לשמ רערעיײט ַאס .לשמ םעד ןלייצרעד ךיא לעװ ריד -

 ...יירד טַאהעג רע טָאה ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא ,לשמנ םענעדלָאג
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 ףַארגָאטָאפ-ןדע -ןג םעד ךאלמ'לדייז יב

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה הדועס רעסיורג רעד ןוא דַארַאּפ ןסיורג םעד ךָא

 -רעביא לסיבַא ןבָאה םיקידצ יד .ןדע-ןג ןיא רעמָאי-ןצַאק רעסיורג רעד

 יד טלקיװעגמורַא געט עכעלטע ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ייז .סָאמ יד טּפַאכעג

 .רעכוטנַאה עסַאנ טימ ּפעק

 ךיילג גָאט ןטייווצ םעד ןענַאטשעגפיוא זיא ךאלמ רעד רעב-ןועמש ןייא

 םעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,גָאװצ םעד ןסעגרַאפ וליפַא טָאה רע .טשינרָאג

 .ןבָאה הנותח םיא טימ טעװ רע זַא ,ןרעטמַאל-סַאג

 ?ןרעב-ןועמש וצ ןכיילג ךיז ןָאק רעוו רָאנ

 רעד יו גָאט ןיא .ןדע-ןג ןיא געט ענדונ הרדס ַא קעװַא ןענעז'ס

 ירד טנוַאדעג ןבָאה םיקידצ יד .רעטנעצ רעד יו רעטייווצ רעד ,רעטייווצ

 יד .גנוריצ עטסנעש סָאד ןגָארטעג ןבָאה רעבייו ערעייז ,גָאט ַא לָאמ

 ,לדער סָאד טריפעג ןבָאה ערעכייר יד ,טעװערָאהעג ןבָאה םיכאלמ עמערָא

 .עקנָאל ןדע-ךג רעד ףיוא טעשַאּפעג ךיז טָאה רבה-רוש רעד

 .געט-ןדע-ןג ענדונ ,ענדונ

 ןבָאה םיכאלמ-ספרָאד ,דירי רעד טלעטשעג ךיז טָאה קיטשרענָאד ןדעי

 ןטסביוא ,רעטוּפ ,רעייא :סטוגה לכ ןופ רעפרעד עקימורַא יד ןופ טכַארבעג

 רעד .ךעלבלעק עגנוי ןוא סעקשטַאק ,זנעג ,רעניה טשרקיע רעד ; ןסנירג ןוא

 .ךָאװ-ןדע-ןג רעד ןופ גָאט רעטסקיברַאפ רעד ןעוועג זיא גָאט-דירי

 "דירי יד ןענעז ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עסיורג יד ךָאנ

 ןזיוועגסיוא זנוא ךיז טָאה ןדע"וג רעצנַאג רעד .ךיילב ןרָאװעג ךיוא געט

 .ץענעג רעסיורג ןייא יוװ

 .טשינ יאדװַא לרעשיּפ ,ןעניפעג טרָא ןייק טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא

 יװ ,ןרַאװלוב ןוא ןסַאג-ןדע-ךג יד רעביא טעקנָאלבעגמורַא ךיז ןבָאה רימ

 לרעטכעט סָאד :טפַאשקנעב ַא טַאהעג שטָאכ טָאה לרעשיּפ .עגיה טשינ

 ?!סָאװ -- ךיא ןוא ,ןדע-ןג ןשיאיוג ןיא ךאלמ-דלַאװ םנופ

 -ארמג םעד ,ךערַאּפ ריאמ וצ רדח ןיא ןעגנַאגעג רעטייו ןענעז רימ

 ןבָאה רימ .ּפעק ערעזנוא רעביא טפייפעג טָאה קישטנַאק רעד .ךאלמ

8 
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 רימ ,ןפױלטנַא לָאמַאכָאנ לָאז רבה:רוש רעד זַא ,טָאג ןטעבעג טייהרעליטש

 .ןָאט וצ סָאװ ןבָאה ןלָאז

 קיאור ןענַאטשעג זיא רע .ןפָאלטנַא טשינ רעבָא זיא רבהירוש רעד

 יד .גָאװ רעד ףיוא ןעמונעגוצ ןוא טעשַאּפעג ךיז ,עקנָאל-ןדע-זג רעד ףיוא

 טנרעלעגנָא םיא ןבָאה ,ןדעדןג ןשיאיוג ןיא ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,תורצ

 ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא

 .רבה:רוש םנופ ןהרג-הלעמ סָאד יו ,עגדונ ןעוועג ןענעז געט יד ןוא

 געט-ןדע-וג ענדונ יד ןיא .רעטמולחרַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא לרעשיּפ

 םיא וצ ןעמ טָאה .רעקידקיטייװ ,רעפרַאש ןרָאװעג טפַאשקנעב ןייז זיא

 טָאה ןגירשעג םיא ףיוא ןעמ טָאה ;טרעפטנעעג טשינ רע טָאה ,טדערעג

 -ָארטעצ רעתמא ןַא ?סָאװ ?ַאה :טלעװ רענעי ןופ יוװ ,טּפַאכעגפיױא ךיז רע

 ,ךאלמ רענעג

 םייב טלעטשעגּפָא לָאמנייא םיא טָאה ךאלמ-ארמג רעד ךערַאּפ ריאמ

 : ןענרעל

 !ןעמ טלַאה ואוו ,לרעשיּפ --

 :ףָאלש םנופ יװ ,טּפַאכעגפױא ךיז טָאה לרעשיּפ

 ...טלַאה ןעמ ,יבר ...טלַאה ןעמ --

 ןרָאװעג ןענעז ןגיוא ענייז .סעכ ןיא ןרָאװעג זיא ךאלמ-ארמג רעד

 ,קישטנַאק ןטימ ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה רע .ףרַאש ןוא קיכעטש

 טרָאד טסלַאה וד סָאװ עז רָאנ ךימָאל .טלַאה ןעמ ,טלַאה ןעמ --

 ? רזממ ,טנַאה רעד ןיא

 טָאה ךאלמ-ארמג רעד .טנַאה יד ןענעפע טלָאװעג טשינ טָאה לרעשיפ

 :טלכימשעצ ךיז ןוא טנַאה יד טכַאמעגפיוא טלַאװעג טימ םיא

 סנעמעוו ....םה ...םה .הבקנ ַא ןופ רָאה לטניב ַא ?טישכת ,רָאג ױזַא --

 ...רָאה עצרַאװש טָאה עמַאמ יד ,ןָאט טכַארט ַא רָאנ ךימָאל . ... ןייז ייז ןענָאק

 ,ױזַא ,ױזַא ...עדנָאלב רָאג ןענעז סָאד ןוא ...םה ,םה ...רעטסעווש ןייד

 ואוו טשינ וטסייוו רַאפרעד ןוא רָאג ךיז וטסליּפש עסקיש ַא ןופ רָאה טימ

 ,טלַאה ןעמ

 ,רָאה עמסַאּפ יד טכַארטַאב טָאה יבר רעד ,ןרָאװעג טיור זיא לרעשיּפ

 :ןָאטעג-גָאז ַא רע טָאה לָאמַא טימ ןוא טקעמשַאב טעכוינעג

 ! ךיז גייל ,לרעשיּפ ---

 -רָאג םיא טָאה'ס רָאנ ,טעשטיווקעג ,טנייוועג ,ןגירשעג טָאה לרעשיפ
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 "-תעשב ןוא טלבמיצעגניירַא םיא טָאה ךאלמ-ארמג רעד ,ןפלָאהעג טשינ

 : ןעגנוזעגוצ ךיז השעמ

 ,ןציירד ,ףלעווצ . .רזממ ,ןליּפש ךיז וטסעוװ לסקיש ַא ןופ רָאה טימ --

 ןצכעז ןצפופ ...ןליּפש ךיז וטסעװ ןלוסּפ-הפירט טימ ...ןצפופ ,ןצרעפ

 ...ןצעביז

 רָאה עמסַאּפ יד .טרָא ןייז ףיוא טצעזעגקעװַא קירוצ ךיז טָאה יבר רעד

 -עיּפַאּפ ַא טכַאמעג ךיז ,ריּפַאּפ-סגנוטייצ לקיטש ַא ןיא טלקיוועגנייא רע טָאה

 .ןרעכיור ןעמונעג ןוא ןדנוצעגנָא ,סָאר

 -עג טשינ גנַאל ןיוש ,ַאו-וא ,ַאוו-וא ...סָארעיּפַאּפ רערעייט ַא --

 ,סָארעיּפַאּפ ןקידנקעמש ַאזַא טרעכיור

 ןבעגעג םיא טָאה ַאלעינַא סָאװ ,קנעדנָא רעד יו ןעזעג טָאה לרעשיּפ

 .טשינ טרעוו ןוא רעטסנעפ ןכרוד סױרַא ךיז טלגנעלש ךיור רעד .ךיור טרעוו

 טעװ רע .המקנ ןצרַאה ןיא ךיז ייב ןריואוושעג .ןייצ יד ןסיברַאפ טָאה רע

 רע זַא ,ךערַאּפ ריאמ ךאלמ-ארמג םעד ,ןלזג םעד ,ןלָאצַאב רַאפרעד םיא

 ןבעל עצנַאג סָאד ןעקנעדעג םיא טעוװ

 ןעוועג זיא רימ .ןיירַא רדח ןיא ןעמוקעג טשינ לרעשיּפ זיא געט עכעלטע

 טכַארטעג ךיא בָאה -- !קנַארק רע זיא רשפא .םיא ןָא קיטעמוא קרַאטש

 ,םייהַא םיא וצ ןעגנַאגעג ןיב ןוא

 .טגערפעג ךיא בָאה -- ?לרעשיּפ זיא ואוו ---

 עמַאמ סלרעשיּפ טגָאזעג רימ טָאה -- ,רדח ןיא ?ואוו טסייה סָאװ --

 ,הרובד-הנח

 טלייצרעד טשינרָאג טָאה רבח ןיימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ףכית בָאה ךיא

 טעקנָאלב ןײלַא ןוא רדח ןיא טייג רע זַא ,רע טגָאז ןעמַאמ רעד .םייה רעד ןיא

 .ןרַאװלוב ןוא ןסַאג יד רעביא םורַא ץעגרע ךיז רע

 טָאה םינּפ ןייז .ןײרַא רדח ןיא ןעמוקעג רע זיא גָאט ןטסקעז ןפיוא

 טמיורגנירַא רימ ןוא טייז ַא ןיא ןפורעגקעװַא ךימ טָאה רע .טניישעג

 : רעיוא ןיא

 "עג טנייה רימ טָאה ךאלמ'ווירב רעד בדניבא ,אבַא-לאומש ,טסייוו --

 .ווירב ַא טכַארב

 ?לרעשיּפ ,ןעמעוו ןופ --

 .ןַאלעינַא ןופ ,ריא ןופ ? טשינ וטסייטשרַאפ סָאװ ,הטוש --

 ?ןדע-ןג ןשיאיוג םנופ --
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 ,ןעוועג טשינ דָארג זיא רענייק .אבַא-לאומש ,לזמ טַאהעג בָאה ךיא --

 ןעמ טלָאװ ,טשינ זַא .ווירב םעד טכַארבעג רימ טָאה ךאלמיווירב רעד ןעוו

 םנופ ןענירד-עקצימ ןיא ווירב ַא רַאפ סָאװ; ,לבמיצ ןפיוא ןעמונעג ךימ

 "? ןדע-ןג ןשיאיוג

 !לרעשיּפ ,ווירב םעד רימ זייוו ---

 ךיא ןָאק עקרַאמ יד .טשינ סָאד ,אבַא-לאומש ,ווירב םעד ןענעייל ---

 .ןעקנעש ריד

 ןבעגעגקעװַא רימ יז ןוא עקרַאמ-ווירב יד טּפעלקעגּפָא טָאה לרעשיּפ

 בױט ַא ןלָאמעגסיוא ןעוועג זיא ריא ףיוא יענירג ַא ןעוועג זיא עקרַאמ יד

 ,זלַאה ןפיוא למלצ ַא טימ

 טשינ ריד ייב לָאז ךאלמ-ארמג רעד ,אבַא-לאומש ,גנוטכַא ביג --

 .ץימש ןּפַאכ טסעװ ,עקרַאמ-ווירב יד ןקעמשרעד

 טוג רָאנ טלַאהַאב ,עז וד .לרעשיּפ ,דרע רעד ףיוא םיא בָאה ךיא --

 .ווירב םנופ סָארעיּפַאּפ ַא ןעיירדרַאפ ךָאנ ךיז ןָאק ךאלמ-ארמג רעד .ווירב םעד

 !אבַא-לאומש ,ןעניפעג םיא רע טעוװ הכמ ַא --

 רערעדנַא ןַא ןצנַאגניא .קַאנק ןטימ טנרעלעג לרעשיּפ טָאה גָאט םעד

 ףענעקרעד םוצ טשינ .ךאלמ

 ןבָאה ץימש ענייז זַא ,טניימעג טָאה ךערַאּפ ריאמ ךאלמ-ארמג רעד

 ענעבירשעג רָאּפ ַא זַא ,הטוש רעד ,טסואוועג טשינ טָאה רע .,ןפלָאהעג

 .ץימש ןָאילימ ַא יו ןָאטּפױא רעמ ןענָאק *לוסּפ"הפירט, ןדנָאלב ַא ןופ רעטרעוו

 טשינ לרעשיּפ ךיז טָאה ,רדח םנופ סױרַא ןענעז רימ ןעוו ,טכַאנרַאפ

 : רעטרעוו רָאּפ ַא ןצנַאגניא ,ווירב םעד ןזיוועג רימ ןוא ןטלַאהנייא טנָאקעג

 .ַאלעינַא --- ?לָאמַאכָאנ וטסמוק ןעוו ,לרעשיּפ

 ךָאנ לָאז רבה-רוש רעד ,ןעז ףרַאד ןעמ ? אבַא-לאומש ,סָאװ טסייוו ---

 .ןפיולטנַא לָאמַא

 טרָאד ,טסייטשרַאפ .לרעשיּפ ,ןפױלטנַא טשינ רעמ ןיוש טעװ רע --

 ָאד ןוא גָאט ַא יה טנופ בלַאה ַא ןוא סיפ ענעדנובעג ,ןדעיױג ןשיאיוג ןיא

 קוליח םעד טשינ טסייוו רבה-רוש רעד זַא ,וטסניימ סָאװ .דַארַאּפ ַאזַא

 ? טכעלש ןוא טוג ןשיווצ

 ?אבַא'לאומש ,ןעמ טוט עשזיסָאװ זיא --

 סָאװ ןפערט טשינ ךיז לָאזס .לרעשיּפ ,ןטרַאוואוצ ףרַאד ןעמ --

 יןפערט ךיז ןָאק'ס



 רעגנַאמ קיציא (2

 עכעליירפ ןדעױג ןרעביא ןגיולפעגמורַא רימ ןענעז טכַאנרַאפ םענעי
 יד ,ײז טימ טליּפשעג ךיז ,ןעגנילרעטעמש טּפַאכעג ןבָאה רימ .רָאג זיב
 טזָאלעגּפָא יז ןבָאה רימ .טנעה ערעזנוא ןיא טלּפַאצעג ןבָאה ןעגנילרעטעמש
 .ןצרַאה ןצנַאג ןופ טכַאלעג ןוא

 -ןג רעד לדייז טניואווס ואוו ,בוטש יד ןגיולפעגייברַאפ ןענעז רימ
 ירד סלדייז ןסעזעג ןענעז בוטש רעד רַאפ קנַאב ַא ףיוא .ףַארגָאטָאפ-ןדע
 ערעיז טימ סעטכאלמ ענעסעזרַאפ ,עניירט ןוא עווָאלס ,הרפש :רעטכעט
 ,רעגייטש רעד יװ ,ןוא טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז .סמיזוב עכיוה ןוא תורוצ
 .ןדעדוג ןצנַאג םעד טדערַאב

 עצרַאװש קילדנעצ ַא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה זיוה סלדייז ןופ ךַאד ןפיוא
 יד ןעמ טָאה ןדע-ןג ןיא .ןגוא ענירג ןוא ןקע ענעביוהרַאפ טימ סרעטָאק
 יז ןבָאה רעטכעט סלדייז לייוו ,"ךעלקינייא סכאלמ לדייז , ןפורעג סרעטָאק
 ,טעװָאכעגסיױא

 לדייז טימ תונכש ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,םיקידצ יד ןוא םיכאלמ יד
 סרעטָאק יד .ענעפָאלשעגסױא טשינ ,עזייב ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ,ךאלמ
 זַא ,רעבָא רַאפרעד .ןגילנייא טזָאלעג טשינ ,טכענ יד ךרוד טעקוַאימעג ןבָאה
 וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,זיימ ןזיװַאב הריד רעד ןיא ןצעמע ייב ךיז ןבָאה'ס
 :ןטעבעג םיא ייב ךיז ןוא ךאלמ לדייז

 !רעטָאק ַא רימ טײלטנַא ןוא טוג ױזַא טייז ,לדייז 'ר --
 :ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג יצ ַא טָאה לדייז
 ,רעטכעט עניימ וצ חירטמ ךיז טייז ...סרעטָאק עניימ ןעד ןענעז'ס --
 עקידבוט-םוי עניימ טעשזירגעצ רימ ןבָאה סערושטש יד ,לדייז 'ר --

 .טכַאנ ןייא ףיוא שטָאכ רעטָאק ַא רימ טײלטנַא ןוא טוג ױזַא טייז ,לגילפ
 .אבה-םלוע ןפיוק ךיז טעוװ ריא

 ןבָאה סָאװ :טדער רענייא יװ ,ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג טָאה ךאלמ לדייז
 ןטלָאװ ייז ןעוו ?סרעטָאק עניימ ןעד ןענעז'ס ,רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז ייז
 .ךייט-ןדע-ןג ןיא ןעקנורטרעד גנַאל ןופ ןיוש ייז ךיא טלָאװ ,עניימ ןעוועג

 ןוא םינכש יד טגָאזעג ןבָאה -- ,לדייז רעד טָא ,עשר ַא ךאלמ ַא --
 רעטכעט יד ןעוועג רָאג ןענעז םיעשר יד לייוו ,טכערעג ןעוועג טשינ ןענעז
 שטָאכ ןוא סרעטָאק טעװָאכעג ןבָאה סָאװ ,ןדיימ ענעסעזרַאפ יירד יד ,ענייז
 .טױנ ַא ןיא ןכש ןייק ןפלעה טלָאװעג טשינ ,קנערק ַא יז ביג

 רעטכעט ענייז ייב ןגעלעג זיא ףַארגָאטָאפ"ןדע-זג רעד ךאלמ לדייז
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 טנוה ַא ייהעלע -- ןעוועג ייז ייב ןענעז דייר ענייז .דרע'רד ןיא ןלייא ןיינ

 ןבעגעגכָאנ ץלַא ריא רע טָאה ,טנשקעעגנייא ענייא ךיז טָאה רעמָאט .טליב

 םענייא טשינ טמענ יז סָאװ ,ךעלקילג שממ ןדירפוצ ןעוועג ךָאנ זיא ןוא

 .ךעלקיטש-קיטש ףיוא טשינ םיא טסיירעצ ןוא ןליּפש-םירוּפ ענייז ןופ

 טימ טזָאלעגרעביא םיא טָאה ,עמיס עטכאלמ יד ,בייוו ןייז טניז ןופ

 "ןג ןשיאיוג ןיא ךאלמ ןשיאיוג ַא טימ ןפָאלטנַא זיא ןוא רעדניק יירד יד

 .ןליּפש-םירוּפ ןביירש ןיא טסיירט ַא ןענופעג ךאלמ לדייז טָאה ,ןײרַא ןדע

 "עגניירַא םיא וצ זיא'ס רעו ןוא ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו ןטיהעג ייז טָאה רע

 סלדייז ןרעהסיוא טזומעג רע טָאה ,טשינ יצ ,טלָאװעג ָאי טָאה רֶע יצ ,ןעמוק

 ,ליּפש-םירופ ַא

 ! ךאלמ לדייז וצ ןיײגנײרַא רימָאל ,לרעשיּפ ---

 "םירוּפ ענייז טימ ןעידונּפָא זנוא טעװ רע .אבַא-לאומש ,טשינ ליוו'כ --

 ,ןליּפש

 .לרעשיּפ ,טגָאזעגוצ םיא ךָאד ןבָאה רימ ---

 .לסינ"קַאנק ןפור זנוא רע טעװ --

 ייז .זוה םורַא ךיז ןעיירד רימ יו ,טקרעמַאב ןבָאה רעטכעט טלדייז

 : ךיוה רעד ןיא זנוא וצ ןגירשעגפיורַא ןבָאה

 ךָאנ זנוא טעװ ריא ,ךַאד ןרעביא ןעילפמורַא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 .סרעטָאק יד ןקערשרעביא

 יז וצ לרעשיּפ טָאה -- ,"גיוא טוג, ַא ןכערּפשּפָא ייז ריא טעוװ ---

 .ןגירשעגּפָארַא

 זיא ,רעליימ יד ןיא ייז וצ ןלַאפנײרַא רעדייא ,ףיוא רעה ,לרעשיּפ ---

 ּפָארַא ךיא בָאה רעטכעט סלדייז וצ ןוא --- ,ןײרַא םונהיג ןיא רעסעב ןיוש

 ; ןגירשעג

 י םייה רעד ןיא ָאד זיא ןאלמ לדייז --

 "נעב ,ּפָארַא ןיוש טמוק -- ,ןגירשעגפיורַא יז ןבָאה -- ,ָאד זיא רע --

 .ארומ ןבָאה סרעטָאק יד זַא ,ךָאד טעז ץע ,סעטרָאק

 :לגילפ ַא ייב רבח ןיימ ןָאטעגייצ ַא בָאה ךיא

 ! לרעשיּפ ,םוק --

 זנוא ןבָאה רעטכעט סלדייז .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ

 ַארַא'ס ןעזעג טשרע רימ ןבָאה טנעָאנ רעד ןופ .יײז רימ ןוא ,טכַארטַאב

 .ןענעז סָאד ןטייקסואימ
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 ,טגערפעג רימ ןבָאה -- ?עטַאט רעד זיא ואוו --

 ענייא טעכרוטשעג ךיז ,טכַאלעצ ךיז ןבָאה סעטכאלמ עסואימ יירד יד

 ןקוק וצ ייז ףיוא לקע ןַא ןעוועג זיא'ס .סנגיובנלע יד טימ עטייווצ יד

 זיא ךאלמ לדייז .טעניבַאק ןשיפַארגָאטָאפ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 לשיט ןרעביא ּפמָאל רעד .וויטַאגענ ַא טרישוטער ןוא לשיט ַא ייב ןסעזעג

 ןלירב יד ןוא רָאה עגנַאל יד טימ ןטָאש סלדייז ןוא ןטכיולעג ךַאװש טָאה

 םענייז ןופ רוגיפ ַא יו ,טנַאװ רעד ףיוא טצנַאטעגמורַא טָאה זָאנ רעד ףיוא

 ,ליּפש-םירוּפ ַא

 ! לדייז ,טנוװָא ןטוג ַא --

 טלעטשעגקעװַא טָאה רע .טיירפרעד זנוא טימ ךיז טָאה ךאלמ לדייז

 .ןציז ןסייהעג זנוא ןוא ךעלקנעב ייווצ

 ןבירשעגנָא ןטכענ טשרע בָאה'כ ,הרבח ,ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ ,טוג --

 ןופ ןבָאה האנה טעװ ץע -- "הבית רעד ןיא ןחנ ייב , :ליּפש-םירוּפ יינ ַא

 ןָאק סָאװ טימ ,טסייה סָאד ?סעּפע ריא טליו רשפא .הרבח ,ליּפש-חנ םעד

 ,עווָאלס ,הרפיש !סטכַאמעגנייא טימ ייט לזעלג ַא ?ןייז דבכמ ךייא ךיא

 ,רָאװַאמַאס םעד ןלעטשפיוא ףרַאד ןעמ ?ץעגרע ריא טנעז ואוו ,עניירט

 ,טסעג יד ןייז דבכמ

 .רעטָאק םעד יװ ,ןטַאט םעד טרעהעג ןבָאה ןסיורד ןיא תויפהפי יירד יד

 ןסיורד ןיא רעטייוו ןסעזעג ןענעז רָאנ ,ןפורעגּפָא טשינ וליפַא ךיז ןבָאה ייז

 ,ןדע-וג ןצנַאג םעד טדערַאב ןוא

 םעד ןזָאלבעצ ןוא ןייז חירטמ ןײלַא טזומעג ךיז טָאה ךאלמ לדייז

 םינּפ סָאד ןוא טנעה יד טרימשרַאפ ןעמוקעגניירַא קירוצ זיא רע .רַאװָאמַאס

 : טצכערקעג ןוא

 רעטכעט יד .,רעסַאװ ןטלַאק ןיא טנַאה ןייק ןָאט טשינ ןליוו ייז זַא ---

 .ךוביכ םעד ּפָא ייז ןטיה ןייש .ןיהַא זיב ןענַאד ןופ ןגלָאפ טשינ .עניימ

 רעד טימ ןרָאװעג ןענורטנַא ייז ןטלָאװ יאוולה !ןדער וצ סָאװ ָאטשינ ,בא

 .תושוב ןייק ןעמונעגנייא טשינ שטָאכ ךיא טלָאװ ,םענייאניא ןעמַאמ

 ןופ ענייא ןגירשעגניירַא טָאה -- ,עטַאט ,ןטרָאד וטסעשטרָאװ סָאװ --

 ,טכער טשינ סעּפע רעדיוו ןיוש ריד זיא'ס -- .רעטסנעפ ןכרוד רעטכעט יד

 ּ!לרעטכעט ,טכַאדעגסיוא ריד ךיז טָאה סע ? עווָאלס ,טעשטרָאװ רעוו --

 טרעפטנערַאפ ךיז טָאה -- ,ּפעק סמיאנוש עניימ וצ ,ןעשטרָאוװ ַא רָאג ריד ַאנ

 ,ךאלמ לדייז
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 ןבָאה ךַאד ןפיוא סרעטָאק יד ,טכַאלעג ןבָאה ןסיורד ןיא רעטכעט יד

 יייט רעזעלג יד ןסָאגעגנָא טָאה ךאלמ לדייז ןוא .טעקוַאימעג

 .*ליּפש-חנ, ןיימ ןענעייל ךייא ךיא לעװ ךָאנרעד ןוא ,הרבח ,סטקנירט ---

 יקעװַא ךיוא ךיז טָאה ךאלמ לדייז .ייט עסייה יד טּפוזעג ןבָאה רימ

 : טגערפעג םיא טָאה לרעשיּפ .זנוא ןגעקטנַא טצעזעג

 ?לדייז 'ר ,רעטכעט ערעייא הנותח טשינ ריא טכַאמ סָאװרַאפ ---

 זיא'ס -- .ךאלמ לדייז טצפיזעגּפָא טָאה -- ?וטסגערפ, סָאװרַאּפ ---

 ,ןעמענ יז טעװ רעגייטש ַא רעװ .ןכַאמ וצ הנותח רעווש ןוא ןגערפ וצ גנירג

 טנייה ךיז טסייה ךאלמ רעטסדנימ רעד ןוא טשינ יז ןענעז ענייש ןייק זַא

 ןסייצ עקיטנייה ?ַאה ,ןעמענ ךיא לָאז ןענַאװ ןופ .ןדנ קעטנָאיַאמ ַא ןבעג

 ןוא רעטכָאט ַא ןכַאמ הנותח וטסגעלפ לָאמַא .ןטייצ עקילָאמַא טשינ ןענעז

 !ייז ביג ,טלעג ביג ,טנייה .ןעוו וליפַא ןסיוו טשינ

 -- ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,ךאלמ לדייז רעד טָא ,לזמ-םילש רעתמא רעד

 ןענעז רעטכעט יד ,טלָאװעג טשינ טָאה רע שטָאכ ,ןפָאלטנַא זיא בייוו סָאד

 ןרעוו לעװ ךיא זַא .ןרעוװ רוטּפ טלָאװעג ייז ןופ טלָאװ רע שטָאכ ,ןבילבעג

 ךאלמ לדייז םעד טָא ןגעוו ןבײרשנָא ךיא לעוװ ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,סיורג

 .ליּפש-םירוּפ ַא

 טרעיודעג טָאה ייט יד ןעקנירט סָאד .קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא לדייז

 .ןעקנירטסיוא ןלָאז רימ טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה רע .גנַאל וצ

 ןָאטעג-גָאז ַא רע טָאה -- ,ייט ןייק רעמ טשינ ןיוש טליוו ריא ,ןיינַא ---

 -- ןבעגעגוצ רע טָאה ,יָאי; ןגָאז הלילח ןענָאק רימ זַא ,קידנבָאה ארומ ןוא

 .טייצ-רעמוז טרפב ,טנוזעג טשינ זיא ייט ליפוצ

 טשינ רעמ ןליוו רימ זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ןָאטעג-בילוצ םיא ןבָאה רימ

 ןייז טעוו טרָאד .ןירַא בוטש ןיא ןטעברַאפ זנוא טָאה ךאלמ לדייז .ייט ןייק

 ןגיוא יד סױרַא לּפמעל-שיט סָאד טמענ ָאד .ןענעייל וצ רעסעב

 עלייוו ַא ךיז טָאה לדייז .בוטשניואוו רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז רימ

 ידייבתכ םעד ןעמונעגסױרַא ןוא דָאלּפוש ַא ןיא טערָאּפעג

 סָאװ ,ךעלטעב יירד יד ןופ םענייא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ

 ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ךאלמ לדייז ,רעמיצ ןיא ןענַאטשעג ןענעז

 :טגָאזעג ןוא ןָאטעג טסוה ַא טָאה רע .זנוא ןגעקטנַא לטעב ןטייווצ

 סעװ ץע .הרבח ,טימ רעד ןיא ןסייררעביא טשינ רימ טלָאז ץע --

 ,האנה ןבָאה טעװ ריא זַא ,ןעז
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 ,לדייז 'ר ,ןרעה וצ טיירג ןענעז רימ --

 ןעמונעג ןוא טּפירקסונַאמ ןיא זָאנ יד ןבָארגרַאפ טָאה ךאלמ לדייז
 .טעקוַאימעג ןבָאה ךַאד ןפיוא סרעטָאק יד .ןענעייל

 .דדרע רעד ףױא רוכיש טױט טגיל קידצה חנ .הבית רעד ןיא ןחנ יב;
 ןײרַא ןעמוק תפי ןוא סח

 !לתפי :םח

 ?ַאה :תפי

 .ַאּפַאּפ רעד טלמירד טרָאד ,טסעז :םח

 ,ןיוו טימ ךיז טעקָאילשזעגנָא :תפי

 ,ןײרַא םיא ןיא זיא'ס לפיוו

 .רעב ַא יו רע טפָאּפ רעטציא

 ,רעה ?ןגָאז ריד לעווכ סָאװ טסיוו :םח

 .לציּפש ַא םיא ןָאטּפָא רימָאל

 ,לציק ַא עלעיורטש ַא טימ :תפי

 ?ןסייב ןגילפ ןעניימ רע טעוװו

 ,טיהַאב טָאג ,עטינ ,עטינ :םח

 ,דיא רעזייב ַא זיא עטַאט רעד

 ןסיימש קישטנַאק ןטימ זנוא טעװ רע

 ?ןעד עשזיסָאװ :תפי

 .ןַאלּפ ַא בָאהכ :םח

 ףרעה ךימָאל :תפי

 ןזױלבטנַא םיא ,ךימ טסײטשרַאפ ,ןיימ'כ :םח

 אש ןוא ליטש רָאנ .טכַאמעגּפָא :תפי

 .ַאּפַאּפ םעד ןקעוופיוא טשינ

 יו טּפָאלש סָאװ ,ןחנ ּפָא ןקעד ייז .רעגניפ ץיפש יד ףױא וצ ןעײג יד)
 םורַא ךיז ןעיירד ,טנעה יד ייב ןָא עדייב ךיז יז ןעמענ ךָאנרעד ,רעטעגרהעג ַא
 (:ןעגניז ןוא םיא

 ,עב ישעטַאט ,עב :תפי ןוא םח

 ."9פ, ןצנַאג םעד טעז ןעמ

 ןצנַאגניא םיא ןעמ טעז

 ,טייק ןוא דניק ןפיול וצ טמוק
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 ,דיירפ יד טעז ,תחנ םעד טעז

 !ןצנַאט רימָאל ןוא טמוק

 .םערָא ןרעטנוא לשמוח ַא טגָארט רע .םש ןירַא טמוק עגר רעד ןיא

 (.םעכ ןיא רע טרעוו ,ךעלרעדירב ערעייט ענייז קידנעעזרעד

 ?טרעה ריא ,קעװַא ,סעזבָאל :םש

 .דרע'רד ןיא ךיד בָאה'כ ,זָאנ עמורק :םח

 .טרעהרענוא ,הּפצוח עקסווָאדישז :תפי

 .ןלייצרעד ישעטַאט םעד לעו'כ :םש

 ןלעפ טשינ רעמ ריד טעוו'ס ,ואורפ :םח

 ןגױא יד סױא ךיז טבייר רע .קידצה חנ ףױא ךיז טּפַאכ עגר רעד ןיא)

 (.םיוא לָאמ יירד טייּפש ןוא ןטייז עלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק

 ןסעזעג ןיב'כ !םולח ַא ופט :חנ

 ,ךַאד-שרדמה:תיב ןפיוא

 ,ןתעל-תעמ ריפ יצ ,יירד יצ ,ייווצ

 ,ך"נת ןכעלטעג םעד טרידוטש

 .י.*ךַארק ןוא ךַארט , ךיא רעה גנולצולּפ

 ןעייטש סָאװ ,רעדניק יד וצ ךיז טדנעוו ןוא ,ץרַאה סייב ןָא ךיז טּפַאכ רע)

 (:םיא םורַא

 !ךַאװש ךיז ליפ'כ ,רעסַאװ טימ זָאלג ַא

 (רעסַאו זָאלג ַא ןטַאט סעד טגנערב ןוא טפיױל םש)

 ! םענ ,ונ ,ישעטַאט ,ריד ַאנ --

 רע .רעסעב לסיבַא סיא טרעווס .רעסַאװ זָאלג סָאד סױא טקנירט) :חנ

 (לקעב ןיא פינק ַא ןעמש טוט

 .םש ,רוחב רעליואוו ַא טסיב

 ךיז ןצעז רעדניק יד .טנַאװ רעד ןופ ּפָארַא קישטנַאק םעד טמענ חע

 (:ןהגינ ַא טימ יז גערפ חנ .שיט םייב קעווא

 ? ךָאװ יד טייג הרדס ַארַא'ס

 .ךליךל :תפי

 .ךלוילכ ,ןיינ :םח

 ,סייו ךיא ,סייו ךיא ,ישעטַאט :םש

 ,חנ תודלות הלא
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 :ךיה רעדניק עלַא עשזיטגָאז :חנ

 ,חנ תודלות הלא

 ןרעביא ךיז ןעלקַאש הרבח יירד יד .קישטנַאק ןטימ טעכָאפ קידצה חנ)
 (:לוק ַא ףיוא ןעגניז ןֹוא שמוח

 ,חנ תודלות הלא

 ,ךיור ַא טייג ןעמיוק ןופ

 ,חוכ ןעמ טָאה ןפנָארב ןופ

 יד טימ ןעיירד ייז .טניה יד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןיירַא טמוק עגר רעד ןיא)
 (:ןעקווַאה ןוא ןקע

 ,וַאה ,חנ 'ר ,ווַאה :טניה

 ,ףַאשַאב סטָאג ןענעז רימ

 ןסע ןליוו רימ ןוא

 ,עטחנ יד ,בייוו ןייד ןוא

 ,עטחנ עגרַאק ,עטלַא יד

 .ןסעגרַאפ זנוא ןיא טָאה

 ןײרַא טמוק םיריזח יד ןופ עיצַאגעלעד ַא ,טייז ַא ןיא ּפָא ןטערט טניה יד)
 :לסיפ עטכער סָאד סיא טקערטש ריזח רעדעי

 ,לייה ,חנ 'ר ,לייה : םיריזח

 ,לייו ַא סיוא זנוא רעה

 ,הפירט עקַאט ןענעז רימ

 ,עטחנ יד ,בייוו ןייד רָאנ

 ,עטחנ עגרַאק ,עטלַא יד

 .הפשכמ ַא זיא יז

 יז ,ןײרַא ןעמוק ץעק עסייו ייוצ .טייז ַא ןיא ּפָא ןטערט םיריזח יד)
 (:ןעקוַאימ ייז .טרעגָאמעגסיוא ןענעז

 ,ַאימ ,חנ 'ר ,וַאמ :ץעק

 ,וַארפ רענייד עגַאז

 ,ךעלימ טימ עלעסיש ַא

 ,רעטרעשַאב ןיימ ,יצימ רַאפ

 שנעטעמס לּפעט ַא ןוא

 ,ךעליוו ,ךיא ליוװ ,ךיא ליוו
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 ךַאד ןפיוא סרעטָאק יד .ןענעייל טנָאקעג טשינ ךאלמ לדייז טָאה רעמ

 ןיק רעמ טרעהעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,ײרעקוַאימ ַאזַא ןביוהעגפיוא ןבָאה

 טושּפ ןעוועג זיא ךאלמ לדייז ,ןרעיוא יד ןטלַאהעגוצ ךיז ןבָאה רימ .טרָאװ

 טָאה רע .טנַאה ןייז ןיא טרעטיצעג טָאה "ליּפש-חנ, סָאד .טלפייווצרַאפ

 : טצכערקעג

 ,רעטכעט שטָאכ סָאד ןענעז -- רעטכעט יד ייב תולג ןיא ןייז ,אלימ --

 .עבטה ךרדל ץוחמ ןיוש זיא סָאד ,סרעטָאק יד ייב תולג ןיא ןייז רעבָא

 רעטניה ןוא ייז רַאפ .בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז רעטכעט יירד יד

 .סיוש ןפיוא רימ וצ ףױרַא זיא רענייא .סרעטָאק יד ןעגנורּפשעג ןענעז ייז

 .ךיז ןופ טרעדײלשעגּפָארַא םיא בָאה ךיא

 עשטרָאװ ַא ןוא םורק טקוקעגנָא ךימ טָאה ,רעטכָאט עטסטלע יד ,הרפש

 :ןָאטעג

 ,ךאלמ רעגנוי ,ןעמ טפרַאװ ּפָאק ןטימ ---

 :בוטש ןופ ןביירט ןעמונעג זנוא טָאה עטייווצ יד

 ,ןפָאלש ןייג ףרַאד ןעמ .טעּפש ןיוש זיא'ס ,רבח ןעגנַאגעג --

 ןלָאז ייז ,םינלעב טּפַאטרעד םיוק .ךעלקילגמוא ןעוועג זיא ךאלמ לדייז

 ףיוא שינעּפַאכסױא ןַא ,רעטכעט יד ןעמוק ,ליּפש-םירוּפ ַא סנייז ןרעהסיוא

 .ןקידנערַאפ טשינ ןזָאל ןוא ,ייז

 ? סעזובָאל ,ץע טייטש סָאװ ,ינ --

 ןשָאלעגסיוא ןוא לגילפ יד טימ ןָאטעג עכָאפ ַא טָאה רעטכָאט עטסטלע יד

 .רעטסניפ רעד ןיא ןבילבעג ןענעז רימ .ּפמָאל םעד

 .ןייג טזומעג ןבָאה רימ ןוא הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ

 ,ריט יד ןענופעג םיוק .טנעוו יד טּפַאטעג ןבָאה רימ

 ,לדייז 'ר ,טכַאנ עטוג ַא --

 ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא רע .ןָאטעג ץכערק ןרעוװש ַא טָאה ךאלמ לדייז

 -טעב סָאד ןפרָאװעצ ,ןטלָאשעג ןבָאה רעטכעט יד .טנַאה ןיא ליּפש-םיריוּפ ןטימ

 .סרעטָאק יד ןופ ןגיוא ענירג יד טלקניפעג ןבָאה רעטסניפ רעד ןיא .טנַאװעג

 למיה רעד .טמעטָאענּפָא ,לגילפ יד טכיילגעגסיוא רימ ןבָאה ןסיורד ןיא

 ,לדנקלָאװ ַא טפישעג ךיז טָאה ּפעק ערעזנוא רעביא .טנרעטשעגסיוא ןעוועג זיא

 ! לדנקלָאװ ןפיוא ןפישכרוד לסיבַא ךיז רימָאל ,אבַא-לאומש ,סָאװ טסייוו ---

 .לרעשיּפ טגָאזעג טָאה --

 ןביוהעגפיוא ךיז ןוא לגילפ ערעזנוא טימ ןָאטעג רעטַאלפ ַא ןבָאה ריִמ
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 טלייאעג טשינ ,ךעלעמַאּפ טפישעג ךיז טָאה לדנקלָאװ סָאד .ךיוה רעד ןיא
 ?רעגייטש ַא ןיהואוו ןוא ןלייא וצ ךיז סע טָאה ,רעגייטש ַא ,סָאװ .ךיז

 ייווצ ןוא סנייא ןוא לדנקלָאװ םנופ דנַאר םייב טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה רימ
 ,קידנטייר ןרָאפעג רימ ןענעז

 ןטנוא ןופ .טלַארטשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ,.. ךעלקילג ןעוועג זיא לרעשיּפ
 :ןעגנוזעג טָאה לרעשיּפ .ןרעטש ייווצ יוװ ןעזעגסיוא אמתסמ .ייז ןבָאה

 ,ןטייר וצ ןקלָאװ ַא ףיוא

 ,דרע רעד רעביא ,טעה ,טעה

 ,רעסעב לָאמ ןָאילימ ַא זיא

 .דרעפ ןטסקנילפ ןפיוא יװ

 ,עטסקנילפ סָאד ,דרעפ עטסעב סָאד
 ,טכַאוװעעגּפָא ןוא דימ טרעוו
 ןפיש ךיז ןעמ ןָאק לדנקלָאװ ַא ףיוא

 .טכַאנ ַא טימ גָאט ןצנַאג ַא

 ןבָאה טָאטש ןדע-ױג רעד ןופ רעזייה יד .ןטנוא טקוקענּפָארַא בָאה ךיא
 יד ,רעזיה יד ןענעקרעד טװאורּפעג בָאה ךיא .ךעלכעליּפש יװ ןעזעגסיוא
 ;ןעגנוזעג רעטייוו טָאה לרעשיּפ .םיקידצ יד ןופ סעליוו

 ,לדרעפ-ןקלָאװ ,לדרעפ ,ָאיוו
 ּפָא טשינ ךיז לעטש ןוא ילפ ,ילפ
 ,עדייב טשינ זנוא ףרַאװ ןוא -- ָאיװ
 .ּפָארַא דרע רעד ףיוא

 טימ ָאטשינ זיא ףַארגָאטָאפ רעד ךאלמ לדייז סָאװ ,לרעשיּפ ,דָאש ַא --
 ליּפש -םירוּפ םעד ןקידנערַאפ טנָאקעג זנוא רע טלָאװ ןקלָאװ ןפיוא ָאד .זנוא
 .רעטָאק םעד יװ ,סרעטָאק יד טימ רעטכעט יד ןרעה ןוא

 ךַאמ ַא לרעשיּפ טָאה -- ?לזמ-םילש רעד ,סיוא ריד טלעפ רע --
 .טייהרעטנוזעג ןפָאלש טרָאד רע לָאז -- .טנַאה רעד טימ ןָאטעג

 ןוא --- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,תונמחר ַא םיא ףיוא זיא ןגעווטסעדנופ ---
 .ליּפש-םירוּפ ןייש ץנַאג ַא זיא ליּפש-םירוּפ סָאד
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 :ןעגנוזעג רעטייוו טָאה לרעשיפ

 ,לדרעפ-ןקלָאװ ,לדרעפ ,ָאיוו

 ,ןיהַא קעווַא זנוא גָארט

 םעדעפ-רעבליז עריא טניּפשיס ואוו

 .ןיּפע-הנבל עסייוו יד

 טנעָאנ .ךלהמ לקיטש ַא לדנקלָאװ ןפיוא ןעמואוושעגּפָא ןענעז רימ

 .טייצ עטסכעה יד ןעוועג זיא'ס .ןעגנורּפשעגּפָארַא רימ ןענעז טכַאנןטימ וצ

 .ןדע"ןג ןשיקרעט םנופ גנוטכיר רעד ןיא טעוועריקרַאפ ךיז טָאה לדנקלָאװ סָאד

 ןוא טנעה יד טימ לדנקלָאװ ןקידנעמיװשּפָא םוצ ןעקנואוועג ןבָאה רימ

 : ןעגנוזעג

 רגה ןטרָאד סירג ,לדנקלָאװ ,םירג

 ,ןוז ריא ,לקילאעמשי ןוא

 ןקיש זנוא ןלָאז ייז ,גָאז ןוא

 .וטיט לקעפ ןשיקרעט ַא

 רימ ןבָאה עקנָאלױדערזג רעד רַאפ .םייהַא ןגיולפעג קירוצ ןענעז רימ

 ירבח ןיימ טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא .רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 ! רדח ןיא ןגרָאמ ,קנעדעג ,לרעשיּפ ---

 : טכַאלעצ ךיז טָאה לרעשיפ

 ,ךאלמ-ארמג סעד ,ךערַאּפ ריאמ ייב

 ...חלג ַא יו רעמירפ זיא סָאװ

 .םייהַא ןעילפ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא .בוטש ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע

 טָאה ןעמ .ןטלַאהרַאפ ךיז ךיא בָאה ,הריד סכאלמ לדייז קידנעילפייברַאפ

 "טנעצ רעד ןוא רעטכעט עסואימ יירד ןענייז ,ךאלמ לדייז .טרעהעג טשינרָאג

 טמעשרַאפ ןגעלעג זיא ליּפש:םירוּפ סָאד .ןפָאלשעג ןענעז סרעטָאק קיל

 .דָאלפוש ןיא

 ןפלעה רָאנ .ץרַאה ןצנַאג םנופ לזמ-םילש םעד טרעױדַאב בָאה ךיא

 .ץכערק ַא טימ ןדייס ,טנָאקעג טשינ םיא ךיא בָאה

 ךיא בָאה -- לזמ ןייז .ןרעטש ַא ןלַאפעגּפָארַא זיא הריד סלדייז רעביא

 .ןפָאלש םייהַא קעװַא ןיב ךיא ,לזמ-םילש ןייז רשפא ןוא -- ,טכַארטעג



 אש

 ןדערןג ןיא סרעכַאמ"ךןצנוק

 טשינ טָאה רענייק .סרעכַאמ-ןצנוק ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןדע-ןג יא

 ןענעז טכַאנרַאפ םענייש ַא ןיא .ןעמוקעג ןענעז ייז ןענַאװ ןופ טסואוועג

 ייוצ ,לרופ שירעױוּפ ַא ףיוא טָאטשיןדע-ןג רעזנוא ןיא ןרָאפעגניײרַא ייז

 עשיקרעט ,עטיור ןגָארטעג ןבָאה ןליבסנַאמ יד .הבקנ ןייא ןוא ןליבסנַאמ

 ,ךעלעּפוט עטיור טימ לדיילק ָאלב ַא הבקנ יד ןוא ךעלצימ

 -עגנָא ןבָאה ןקרעט יד .ןגָאװ רעד ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה קרַאמ ןטימ ןיא

 -פיוא .ןעווערטסיימ ןעמונעג ךיז ןוא רופ רעד ןופ רעטערב ןּפעלשּפָארַא ןביוה

 .עניב ַא סַאג ןטימ ןיא העש ַא ךרע ןַא ןיא טּפַאלקעג

 ןפורעג ןוא ןסַאג יד רעביא קיוּפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא הבקנ יד

 ךיז וצ ןכיילג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעכַאמ-ןצנוק יד ןעז ןייג םלוע םעד

 יד רַאפ טליּפשעג ןיוש ןבָאה סרעכַאמ ןצנוק יד .סנדע-ןג יירד עלַא ןיא

 ,איבנ רעד ,דעמכַאמ .ןדע-ןג ןשיקרעט ןוא ןשיאיוג םנופ םיקידצ עטסערג

 הנבל-בלַאה ענעדליג ַא -- רעדרָא ןַא טימ טנכייצעגסיוא וליפַא ייז טָאה

 ןגרָאמ ןעמוק לָאז ,ןגייצרעביא ךיז ליוו'ס רעוו ןוא .דנַאב םענירג ַא ףיוא

 ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז רע טעוװ ,רעגײזַא ןעצ ,ירפ רעד ןיא

 טגעמעג ןטלָאװ םיקידצ יד .לוק ןוװָאסַאב ַא טימ טדערעג טָאה הבקנ יד

 ,הבקנ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ליבסנַאמ ַא זיא'ס זַא ,ןרעווש

 ןוא -- ,"רענילבול,; רעד טגָאזעג טָאה -- ,ליבסנַאמ ַא ןופ לוק ַא --

 ?יז זיא עשזיסָאװ -- הבקנ ַא ןופ ץכעוטנָא סָאד

 -עג ךיז טָאה -- ,"יז זיא עשזיסָאװ; טגָאזעג ןיײלַא ךָאד טָאה ריא --

 זַא ,סע טסייה ,הבקנ ןושלב ךָאד זיא "יז; ןוא -- ,רעטּפַא רעד טלוּפליּפ

 .הבקנ ַא טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ

 רשפא -- ,רענילבול רעד טסעכעג ךיז טָאה -- ,"רימ, רעד זיא רעוו ---

 רעטּפַא ,"רימ ,, ןושלב טשינ עשז-טדער ָאט ,הבקנ ַא טימ ןָאט וצ ריא טָאה

 ,קידצ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיקידצ יד טעקמָאבעגוצ ןבָאה -- ,טכערעג ,טכערעג --

}2 
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 סָאד זיא סָאװ ,טכערעג זיא רענילבול רעד --- ,ײרעּפמַא רעד וצ טרעהעגוצ

 ?ןענירד עקצימ ןיא "רימ/ ַא רַאפ

 :טרעּפטנערַאפ ךיז טָאה רעטּפַא רעד

 טניימעג טשינ הלילח בָאה ךיא ...יתובר ,ױזַא רָאנ ךיז טדער'ס --

 ַא טרעהעג ריא טָאה !סָאװ ,ןוזגרי רעד ָאד זיא עשזיסָאװ .סטכעלש ןייק

 ? השעמ

 :הרשּפ ַא טכַאמעג טָאה שודקה דיי רעד

 םערָאװ .סוניגורדנַא ןַא רָאג סָאד זיא ,יתובר ,םינמיס עלַא טיול ---

 ױזַא ןוא ,הבקנ ַא ןופ עקַאט השבלה יד ,ליבסנַאמ ַא ןופ עקַאט זיא לוק סָאד

 ,סע טביילב ,טשינ ךיז טרָאּפ ,יתובר ,טייטשרַאפ ריא ,םענייאניא עדייב יו

 .סוניגורדנַא ןַא ,סע טסייה

 יז ,קידנרעה טכַאמעג טשינ ךיז טָאה לוק ןשיליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד

 :קױּפ רעד ןיא טקיױּפעג ןוא טירט עכעלעמַאּפ טימ ןעגנַאגעג רעטייוו זיא

 ןייז ןיא ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,סנױזַא ןעז ליוו'ס רעוו ---

 ,דעמכַאמ ילַא ןוא ילַא דעמכַאמ סרעכַאמ-ןצנוק עסיורג יד ןעז ןעמוק לָאז ,ןבעל

 ןבָאה טעװ ,ןגרָאמ ןעז טשינ טעוו'ס רעװ .ירפרעדניא רעגיײזַא ןעצ ,ןגרָאמ

 .ייןדע-ןג ןיא וליפַא גָאט עלַא טשינ ןעמ טעז סנױזַא לייוו ,הטרח

 םייב ןסעזעג דָארג ןענעז ,ךיא ןוא לרעשיּפ רבח ןיימ טסייה סָאד ,רימ

 ךאלמ-ארמג רעד טָאה לָאמַאטימ .טנרעלעג ןוא ךערַאּפ ריאמ ךאלמ-ארמג

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא קישטנַאק םעד טגײלעגקעװַא

 ! סרעכַאמ-ןצנוק ---

 ןוא רעטסנעפ ןכרוד רעװ .טפרַאדַאב טשינ םידימלת יד ןבָאה רעמ

 "ארמג םעד טזָאלעגרעביא ,ןגיולפעצ ךיז ייז ןענעז ריט רעד ךרוד רעוו

 .רדח ןיא ןיילַא ןטפַאגרַאפ ַא דמלמ

 ריא טרעדנואוַאב .קױּפ רעד טימ הבקנ רעד ןגױלפעגכָאנ ןענעז רימ

 בָאה ךיא .ךעלעטניּפ עטיור יד טימ דיילק ָאלב ריא ןוא לוק ןשליבסנַאמ

 : רבח ןיימ ןָאטעג סיוטש ַא

 ןדע-ןג ןיא ךעליירפ ןייז טעוו'ס ---

 "צנוק ןגעװ טרעהעגנָא ךיז טָאה רע .ךעלקילג ןעוועג זיא לרעשיּפ

 ןײלַא רע טעװ ןגרָאמ .טשינרָאג ךָאנ רע טָאה ןעזעג רָאנ ,ךס ַא סרעכַאמ

 ? ךיילג םיא וצ זיא רעװ .ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז

 קנעש ןיא טרוכישעג הבקנ רעד טימ ןקרעט יד ןבָאה טכַאנ עצנַאג יד



 רעגנַאמ היציא (4

 "ןצנוק יד זַא ,ןייז הדומ טזומעג טָאה רעב-ןועמש וליפַא ."חנ קידצ םוצ.

 .הסוכ ַא ןכַאמ ןענעק ייז זַא ןוא *זלַאה ןיא ךעלטנעמיד, ןבָאה סרעכַאמ

 רעד ןיא םתס טשינ טגָאז ,ןסיו ריא טפרַאד ,ךאלמ רעד רעב-ןועמש

 תמא סָאד זיא ,"ןעק רע, זַא ןצעמע ףיוא טגָאז רע זַא ,רע ,ןיירַא טלעוו

 .ןיבמ ַא זיא רעב-ןועמש .דלָאג יו

 עשיקרעט יד טימ טרבחעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רעב-ןועמש ךאלמ רעד

 ןיא םענייאניא טכַארברַאפ ייז טימ טָאה רע סָאװ ,טכַאנ יד .סרעכַאמ-ןצנוק

 יד ןופ ענייא דיר סרעב-ןועמש טיול ןעוועג זיא ,"חנ קידצ םוצ, קנעש

 ןדע-ןג ןיא טכענ עטסנעש

 טלייצרעד טָאה -- ,קנעש -ןדע"ןג םעד ייברַאפ ױזַא רימ ילפ ךיא ---

 ךיא טכַארט ,ןעגניז סע ןָאק רע .טגניז ןעמ ,ךיא רעה -- ,רעב'ןועמש

 עזרעד ,ריט יד ןפע ךיא טשרע .קוק ַא ןבעג ףרַאד ןעמ זַא ,סילשַאב ןוא רימ

 ,ןפנָארב רעשעלפ ייווצ ןעייטש שיט ןפויא .סרעכַאמ-ןצנוק יד ,ןקרעט יד ךיא

 יד .ךעלשעלפ עטקידיילעגסיוא עכעלטע ךיז ןרעגלַאװ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא

 : ןעגניז ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ןטלַאה ןקרעט

 ,בוט זיא ןייװ

 ,רעסעב זיא ןפנָארב רָאנ

 ,הַאלַא ,זנוא רעשַאב

 .רעסעפ עלופ ייוצ

 ,סיורג טסיב וד ,הַאלַא

 ,רעטסערג עמַאס רעד

 ןעקנַארטעג עלַא ןופ

 .רעטסעב רעד טריפס ןזיא

 ןעקנירט עשז-רימָאל ָאט

 ,הַאלַא ןביול ןוא

 :ןגרָאמ םוצ טגָאז טכַאנ יד ןיב

 .ַאּפ-הַאּפ ,הַאּפ-הַאּפ

 טלייצרעד רעטייו טָאה -- ,ןעזרעד ךימ ןבָאה ןקרעט יד ױזַא יו ---

 ַא ןיב ךיא זַא ,טניימעג .ןרָאװעג ןגיװשטנַא ייז ןענעז -- ,רעב-ןועמש
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 קנואוו ַא ןוא לגילפ יד טימ ןָאטעג ךָאפ ַא בָאה ךיא .סָאװ יצ ,ךאלמ-יײצילָאּפ

 : רעשעלפ יד וצ ןָאטעג

 ןעמוקַאב ליואוו ךייא לָאז ןוא סרעכַאמ-ןצנוק ,טקנירט ,טקנירט --

 ,טיירפרעד ןקרעט יד ךיז ןבָאה ,רעטרעוו עניױזַא רימ ןופ טרעהרעד

 ריא ,ונ .הסוכ ַא ןכַאמ ייז טימ לָאז ךיא ,לשיט םוצ ןטעברַאפ ךימ ןבָאה ייז

 ,עצינליטַאּפ רעד ןיא ןָאטעג ץַארק ַא רעב-ןועמש ךיז טָאה -- ,טייטשרַאפ

 זיב םייחל ַא טכַאמעג ןבָאה רימ .ןגָאזּפָא טשינ ןעמ רָאט ,טעב ןעמ זַא ---

 טָאה ,ריא ףיוא הּפכנ ַא ,הבקנ יד רָאנ ןקרעט יד ,ןענעק ייז .גָאטרַאפ

 .טשינרָאג ךיילג ןוא ךיז ןיא ןסָאגעג .ןליבסנַאמ יד ןופ רעסעב ןעקנורטעג

 .תמא ןצנַאג םעד טשינ טלייצרעד רעב-ןועמש זַא ,טליפעג ןבָאה עלַא

 רעד ךיז טגָאז ךַאז ַאזַא ןופ .ןקרעט יד טימ עקַאט רע טָאה ןעקנורטעג

 זיא רעב -ןועמש סָאװ ,סָאד רָאנ .ּפָא טשינ לָאמנייק רעב-ןועמש ךאלמ

 ,ןסייהעג ןוא טלעטשעגּפָא ןדעי ןוא ןדע-ןג ןרעביא ןגיולפעגמורַא רעטעּפש

 .רָאג זיב ענדָאמ ןעוועג זיא ,סרעכַאמ-ןצנוק יד ןעז ןייג ,םשה-ןעמל

 ערעטלע טלמרומעג ןבָאה -- ,ףושיכ ַא ןָאטעגנָא םיא טָאה הבקנ יד --

 ,סנירעכַאמ-ףושיכ עסיורג ןענעז תויפהפי עשיקרעט יד -- ,סעטכאלמ

 ףכית -- ,םיכאלמ יד טגָאזעג לוטיב טימ ןבָאה -- ,ּפעק עשירעבייוו --

 ןפנָארב לזעלג ַא רַאפ ןפיוקרַאפ ךייא טעו רעב-ןועמש .ףושיכ ייז ייב זיא

 .י.ןדע-ןג ןצנַאג םעד

 טימ ךאלמ רעטלַא ןַא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,טשינ טקנעדעג רעו --

 לגילפ ענייז טצעזרַאפ לָאמַא טָאה רעב-ןועמש יו -- ,לגילפ עָארגיזיירג

 -םיונוצ םיא טָאה ןעמ זיב סופוצ ןעגנַאגעג רע זיא רָאי ץנַאג ַא .קנעש ןיא

 ,לגילפ יד ןפיוקסיוא ןענָאק לָאז רע ,הבדנ ַא ןעמונעג

 -ןג ןרעביא ןגױלפעגמורַא זיא רעב-ןועמש ,ןייז טשינ לָאז'ס ױזַא יו

 סיורג ,םיכאלמ יד טהצעעג ןוא ,למיה ןזיב סרעכַאמ-ןצנוק יד טביולעג ,ןדע

 ,סרעכַאמ-ןצנוק יד וצ ןייג וצ ,ןיילק ןוא

 טגערפעג םיא ןבָאה -- ?ןטעליב ףיוא טלעג ןעמענ רימ ןלָאז ואוו --

 .ךעלמיכאלמ עניילק יד

 -- ,סעקשוּפ"הקדצ יד ןופ עלעיורטש ַא טימ סױרַא טמענ ןעמ ---

 םנופ טכַאנײב סױרַא טעבנג ןעמ -- .רעב"ןועמש טרעלקעגפיוא ייז טָאה

 .ענעשעק סנטַאט



 רעגוָאמ קיציא (6

 ןענַאטשעג זיא ןעמ ואוו .םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא ןדע"ג עצנַאג סָאד
 ,סרעכַאמ-ןצנוק יד ןופ טדערעג ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעג זיא ןעמ ואוו ןוא

 טָאה'ס יװ .ןרעוו ןּפָאלשטנַא טנָאקעג טשינ ךיא בָאה טכַאנ עצנַאג יד
 הדומ, טגָאזעג ,ןשַאװעג ךיז ,ןָאטעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ןגָאט ןעמונעג רָאנ
 ,לרעשיּפ רבח ןיימ וצ ַאדייה ןוא ?ינא

 -ץיּפש יד ףיױא .רענעוטעגנָא ןַא ןעוועג ייווצ ןוא סנייא זיא לרעשיפ
 עכעלטע ןזיוועג רימ טָאה לרעשיּפ .ןסיורד ןיא סױרַא רימ ןענעז רעגניפ
 ,עקשוּפ-סנה-לעב-ריאמ רעד ןופ טעבנגעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,תועבטמ

 -לאומש ,ריד רַאפ ןוא רימ רַאפ ןטעליב ייווצ ףיוא ןקעלק טעוו'ס --
 ! אבא

 רעביא ןגױלפעגמורַא ןענעז רימ .ןפָאלשעג ךָאנ ןענעז ןדעדןג ןיא עלַא
 ןופ .טנוה ןייק וליפַא ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .ןרַאװלוב ןוא ןסַאג עטסוּפ יד
 ,טדערעגּפָא ךָאד זיא קידצ ַא ןוא ךאלמ ַא

 םעד ןטיה וצ זיא בוח ןייז סָאװ ,טנַאיצילָאּפ רעד ךאלמ היעמש וליפַא
 טזָאלעג .ןיכעק ַא ייב ךיק ַא ןיא ץעגרע ןגעלעג זיא ,רַאוולוב-איבנה-והילא

 ,רקפה ףיוא רַאװלוב ןצנַאג םעד

 טניפעג סָאװ ,וניבא םהרבא ןופ עליו יד ןגיולפעגייברַאפ ןענעז רימ ןעוו
 תובָא יד ןופ ןטסטלע םעד ןעזעג רימ ןבָאה ,ײלַא-תובא-יירד רעד ןיא ךיז
 .הרשע-הנומש ןעגנַאגעגסיוא דָארג זיא רע .ןיליפת ןוא תילט ןיא ןָאטעגנָא

 ןסָאגעגסױא ההלב טָאה עליוו סוניבָא בקעי ןופ רעטסנעפ םענעּפָא ןכרוד
 -רעטסנעפ םעד ןגיוצעגרעדנַאנופ טָאה לחר רעטומ יד .רישעג-טכַאנ סָאד
 ,ןײרַא םינַּפ ןיא ךיילג ןגרָאמירפ םעד טצענעגעגסױרַא ןוא גנַאהרָאפ

 !לרעשיּפ --

 ? אבַא-לאומש ,סָאװ --

 ,ךייט-ןדעדזג םוצ ריצַאּפש ַא ןכַאמ רימָאל --

 גנַאל ױזַא רימ ןבָאה טרָאד .ךייט-ןדע-זג םוצ ןגיולפעג ןענעז רימ
 ,ףָאלש םנופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה ןתיול רעד זיב ,ךעלדנייטש ןפרָאװעג
 םנופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןתיול ןופ ּפָאק םעד ןעזרעד רימ ןבָאה םיוק
 :לדיל סָאד ןעגנוזעג השעמ-תעשב ןוא ןפָאלטנַא רימ ןענעז ,רעסַאװ

 ,ןתיול ,ןתיול

 ,ןתח ַא ןייז וטסליוו רעמָאט

 ,רעדניליצ ַא ריד ףיוק ָאט
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 ,רעדניק עלַא ןלעוו

 ,רעדנוזַאב ןוא ןעמַאזוצ

 ,רע-סַאו ךיא-סייוו :ןעיירש

 .רעסַאנ ַא זיא ןתח רעד

 טשינ זַא ,גָאיכָאנ טנָאקעג טשינ זנוא טָאה ןתיול רעד סָאװ קילג ַא

 ןעזרעד קירוצ ןטלָאװ רימ ןוא הכרב ַא ןָא ןעגנולשעגנייא זנוא רע טלָאװ

 ךיוב ןיא טייצ ַאזַא ןגילּפָא .ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו טשרע ןייש עקיטכיל יד

 .טייקיניילק ןייק טשינ זיא ןתיול םנופ

 ןענעז ןסַאג יד רעביא .ןירַא טָאטש ןיא ןגיולפעגקירוצ ןענעז רימ

 ,טלייאעג ךיז ןבָאה עלַא ירעדניק ןוא רעבייוו ערעייז טימ םיקידצ ןפָאלעג

 ַא ןעמענרַאפ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןייז רעירפ סָאװ טלָאװעג טָאה רעדעיַא

 .רעכַאמ-ןצנוק יד ןופ ןצנוק יד ןעז וצ רעסעב ידכ ,טרָא רעסעב

 עלַא טימ .החּפשמ רעצנַאג רעד טימ טקורעגסיוא טָאה וניבא בקעי

 ןעוועג ,דימת יו ,זיא הניד רעטכָאט יד .םינב ףלעווצ עלַא ןוא רעבייוו ריפ

 .עקלַאיל ַא יװ טקנימשעג ןוא טרעדוּפעג

 תועבטמ טימ ,םיכאלמ עניילק ןוא עסיורג ןגיולפעג ןענעז ןטפול רעד ןיא

 םנופ רעניואוונייא לייט ַא זיולב ןבילבעג ןענעז םייה רעד ןיא .טנעה יד ןיא

 .לסעג"רלדנסה-ןנחוי ןשהכאלמ-לעב םנופ ןוא לסעג-בוט-םש-לעב ןעמערָא

 ןעמונעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ךיא ןוא לרעשיּפ רבח ןיימ טסייה סָאד ,רימ

 ךיז לָאמנייא טשינ ןוא ָאּפמעט ןטסלענש ןטימ ןגיולפעג ןענעז רימ ,ןלייא

 ןבָאה רימ .עטכאלמ עגנוי ַא רעדָא ,ךאלמ ןרעטלע ןַא טימ טּפַאלקעגנָא

 יד ןוא "ןָאדרַאּפ, ןָאט וצ גָאז ַא ,ןקידלושטנַא וצ ךיז טַאהעג טייצ םיוק

 .ןגָארטעג רעטייוו זנוא ןבָאה לגילפ

 ַא טַאהעג רימ ןבָאה ,עכעשטּפַאלק יד ענרַאשט ,עטכאלמ ןייא טימ

 ןוא ןָאטעג סיוטש ַא קידנליוו-טשינ ריא טָאה לרעשיּפ .טנעדיצניא לקיטש

 ,לוק ַא ףיוא ןטלָאשעג ,רעגייטש ריא יו ,טהללקעצ ךיז טָאה הפשכמ יד

 יעטָאּפַאק יד טעגרהעגקעוַא ריא טלָאװ ןעמ ךיילג

 ןפיוא םענעי טילפ'ס .םירזממ ,ןכירקסיורַא ךייא ןלָאז ןגיוא יד זַא --

 ריא טלָאז ןעילפ זַא .גונעג זיא *ןָאדרַאּפ; ןגָאז זַא ,טניימ'ס ןוא ףױרַא ּפָאק

 טלָאז ריא ןוא םענייאניא "ןָאדרַאּפ, רעייא טימ ןיירַא םונהיג ןיא ןיוש

 .ןפור ךייא לעװ ךיא ןעוו לָאמצנעד ןעמוק קירוצ
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 טזָאלעצ יז זַא ,יז .טישעג ןוא טישעג טָאה עכעשטּפָאלק יד ענרַאשט

 ןענעז סָאװ ,םיכאלמ יד סָאװ ,קילג ַא .סָאמ ַא ןָא ןוא גערב ַא ןָא זיא ,ךיז

 המשנ יד טצעזעג ריא ןופ ןבָאה ,ריא רעטניה ןגיולפעג

 טזָאל רעדָא טילפ רעדָא .ענרַאשט ,געו םעד טשינ טלעטשרַאפ --

 .רעגיײזַא ןעצ טקנוּפ ןָא ןביוה סרעכַאמ-ןצנוק יד .ןעילפ זנוא

 ןעָאלב ןיא עקרעכַאמ-ןצנוק יד .םיקידצ טימ לופ ןעוועג זיא קרַאמ רעד

 ַא ןיא טלעג סָאד ןעמונעגפיונוצ טָאה ךעלעטניּפ עטיור יד טימ לדיילק

 ייב טריסַאקניײא ןוא רעב-ןועמש ןגיױלפעגמורַא זיא ןטפול רעד ןיא ,לרעלעט

 : םיכאלמ יד

 "ןועמש טָאה -- ,ןָא ןביוה סרעכַאמיןצנוק יד ,ךיז טלייא ,רעלענש --

 .המשנ יד טצעזעג רעב

 זיא המיב רעד ףיוא ...עגר רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ןופ ,זָאנ רעד ןופ סעגנעטס ןגיוצעג ןוא ילַא דעמכַאמ קרעט רעד ןענַאטשעג

 ןוא לטכַאש ןסיורג ַא ןיא טגײלעגנײרַא רע טָאה סעגנעטס יד .ןרעיוא יד

 .ןרָאװעג םלענ סעגנעטס יד טימ לטכַאש יד זיא *עעסַאּפ ןָאלַא, ייווצ-סנייא

 טלקָאשעג ןבָאה ייז .ןרעיוא ןוא ליױמ טנפעעגפיוא ןבָאה םיקידצ יד

 :ןּפיל יד טימ טעקשטָאמצעג ,ּפעק יד טימ

 !שודיח רעתמא ןַא !ַאוװ-וא ! ַאװ-וא --

 סָאװ ,םעד ןגעקטנַא טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ןעוועג ךָאנ זיא סָאד רָאנ

 ,רעייפ ןעגנילש ןופ .,ןזיוװַאב טָאה דעמכַאמ ילַא רעכַאמ-ןצנוק רעטייווצ רעד

 יִלַא רעקיזָאד רעד .טדערעגּפָא זיא ,סעקשעלָאה םיקידצ יד לידבהל יו

 ןעזעג טשינ ךָאנ םיקידצ יד ןבָאה סנױזַא .םיסנ עתמא ןזיוװַאב טָאה דעמכַאמ

 .ןצנוק ףיוא םיניבמ סעּפע ןענעז ,םיקידצ יד ,ייז ןוא ןבעל ייז טניז

 ךיז ,ּפָאק ןופ עקלומרַאי עטיור יד ןעמונענּפָארַא טָאה דעמכַאמ ילַא

 זַא ,םוקילבוּפ ןבושח םייב ןטעבעג ןוא לכיימש ַא טימ םלוע ןרַאפ טגיונרַאפ

 עגר ַא ...עקלומרַאי רעד ןיא סעּפע ןפרַאװנײרַא לָאז ,ליוו'ס רעוו ,רעדעי

 המלש זַא ,רָאנ .ןלעטשוצנייא טַאהעג ארומ ,טלקנעווקעג םלוע רעד ךיז טָאה

 -ניײרַא ןוא רעגניפ ןייז ןופ גניר-לגיז םענעדלָאג םעד ןָאטעגסיוא טָאה ךלמה

 סָאד ןפרָאװעגנײרַא הכלמה:רתסא ןיוש טָאה ,עקלומרַאי רעד ןיא ןפרָאװעג

 םהרבא ,הּפוח רעד וצ טקנעשעג ריא טָאה שורושחַא סָאװ ,עלעגיּפש ענעדלָאג

 ןדלָאג ַא -- הרש רעטומ יד ,עלעטעקשיקַאבַאט ערעייט סָאד -- וניבא

 .ןטעשזנַאמ יד ןופ סעקניּפס יד וניבא קחצי ןוא לגנירעיוא
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 -רַאי רעטיור ןייז ןיא טלסיירטעגכרוד טוג ןכַאז יד טָאה דעמכַאמ ילַא

 ייד ןעשעג טעוו'ס סָאװ ,םעד ףיוא טרַאװעג ,טפַאגעג ןבָאה עלַא .עקלומ

 רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ,עקלומרַאי רעד ןיא ןכַאז טגײלעגנײרַא ןבָאה סָאװ

 ,ןכַאז ערעייז

 ,עעסַאּפ ןָאלַא; ,רעגייטש ןייז יו ,ןָאטעג לכיימש ַא טָאה דעמכַאמ ילַא

 ,עקלומרַאי יד טלסיירטעגסיוא טָאה רע ןוא *יירד ןוא יימש ,ייווצ ןוא סנייא

 ךיז טָאה הכלמהירתסא .ריא ןיא ןעוועג טשינ רעמ רעבָא זיא ךַאז םוש ןייק

 טנייועצ טשינ רעיש

 סע טָאה שורושחא ךלמ רעד !עלעגיּפש ןדלָאג ןיימ ,עלעגיּפש ןיימ --

 ...הנותח רעד וצ טקנעשעג רימ

 םהרבא רַאפ קידנגיונרַאפ ךיז ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה דעמכַאמ ילַא

 :טגָאזעג רע טָאה ,וניבא

 !דרָאב רעייא לסיירט ַא טוט ןוא ,םהרבא 'ר ,לחומ טייז --

 רעביא שודיח -- ןוא ,דרָאב יד ןָאטעג לסיירט ַא טָאה וניבא םהרבא

 .דרָאב רעד ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא עלעגיּפש ןדלָאג סהכלמה רתסא -- שודיח

 -- ,ךלמה המלש וצ טגָאזעג דעמכַאמ ילַא טָאה -- ,המלש 'ר ,ריא ןוא --

 סָאװ ,לחר רעטומ רעד ןופ רעגניפ ןפיוא קוק ַא טּפַאכ ןוא טוג ױזַא טייז

 רעגניפ ןפיוא .קיטכיר ןוא -- .ךייא רעטניה ייר רעטירד רעד ןיא טייטש

 ,ךלמה המלש ןופ גניר םעד ןענופעג ןעמ טָאה טנַאה סלחר רעטומ רעד ןופ

 ןעמ טָאה ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ .טמעשרַאפ ךיז טָאה לחר רעטומ יד

 ,ליבסנַאמ ןדמערפ ַא ןופ לגניר סָאד רעגניפ םעד ןופ ןגױצעגּפָארַא ריא ייב

 בקעי ייב ןענופעג ןעמ טָאה וניבא םהרבא ןופ עלעטעקשיקַאבַאט סָאד

 בחר ייב ,סעקניּפס סוניבא קחצי ןוא םעזוב ןיא הּפלז ביײו:סּפעק סוניבא

 .קָאז ןקניל ןיא הנוזה

 -ןצנוק ןסיורג םעד טרעדנואווַאב ןוא טכַאלעג ,טשודיחעג ךיז ןבָאה עלַא

 רעד ןייז טנָאקעג רע טלָאװ טפַאשהירב ןייז טיול סָאװ ,דעמכַאמ ילַא רעכַאמ

 ,טנַאק רענַאיצילַאג םנופ קידצ רעטסערג

 טנייועצ ךיז ןוא טנעה יד ןכָארברַאפ הרש רעטומ יד טָאה לָאמַאטימ

 לוק ַא ףיוא

 ןדלָאג ןיימ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,רימ זיא ייוו ,לגנירעיוא ןדלָאג ןיימ --

 ,לגנירעיוא
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 זיא סָאװ ,דיגמ רענבוד ןפיוא רעגניפ ןטימ ןזיוועגנָא טָאה דעמכַאמ ילַא

 :ייר רעטנעצ רעד ןיא ןענַאטשעג

 -עיוא עשירעבייו סע ריא טגָארט ןָא ןעוו ןופ ,דיגמ רענבוד ,עפ --

 ,הרש רעטומ רעד לגנירעיוא סָאד ּפָא טיג ןוא טוג ױזַא טייז ? ךעלגניר

 רענבוד םנופ רעיוא ןקניל ןפיוא ןעגנַאהעג זיא לגנירעיוא ענעדליג סָאד

 ןרָאװעג זיא דיגמ רענבוד רעד .ןעמונעגּפָארַא סע טָאה ןעמ סָאװ ,םיוק ,דיגמ

 : ךיז רעסיוא

 ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא .יתובר ,לשמ ַא ךיא בָאה םעד ןגעקטנַא --

 ...ייירד טַאהעג רע טָאה

 ןעז ןעמוקעג ןענעז רימ ,דיגמ רענבוד ,םילשמ ןייק טשינ ףרַאד ןעמ --

 ,םלוע רעד טלמוטעג טָאה -- ,םילשמ ןייק ןרעה טשינ ןוא ןצנוק

 ןוא לשמ רערעייט ַא זיא לשמ רעד ,יתובר ,ןָאט גנַאב ךייא טעוו'ס --

 ,דיגמ רענבוד רעד טעשַארטסעג טָאה -- ,לשמנ רענעדלָאג ַא זיא לשמנ רעד

 ןופ ןגיוא יד .יינש ןקירָאיַארַאפ םעד יו טרעהעג םיא ןבָאה עלַא רָאנ

 יד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,עניב רעד וצ טעדנעװעג ןעוועג ןענעז םלוע םעד

 לָאז יז ,ריא ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא טציא .לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ

 .ןצנוק עריא ןזייוו

 ,ענַאּפַאק ענַאר, :ןָאטעג גָאז ַא טָאה לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד

 עקיברַאפ ןביז ןיא טליהעגנייא ןענַאטשעג יז זיא לָאמַאטימ ןוא ,*ענַארעלַא

 ןסעזעג ןענעז םיקידצ יד .,ןגיוא יד טעדנעלבעג ןבָאה ןרעיילש יד .ןרעיילש

 .רעליימ ענעפָא טימ

 טרעטיצעג ןבָאה סָאװ ,ןרעיילש ןביז יד וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה הבקנ יד

 : ריא ףיוא

 רעד וצ ,רעטיור ,וד ;הרש רעטומ רעד וצ ילפ ,רעיילש רעסייוו ,וד --

 רעד וצ ,רעָאלב ,וד ןוא לחר רעטומ רעד וצ ,רענירג ,וד ;הקבר רעטומ

 .האל רעטומ
 -מורַא ןבָאה ייז ,ערעדנַא יד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה ןרעיילש ריפ יד

 רעיײלש רעדעי זיב ,גנַאל ױזַא םלוע םעד ןופ ּפעק יד רעביא טרעטַאלפעג

 ,תוהמא יד ןופ ענייא טכוזעגּפָא טָאה

 הבקנ יד ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא טָאה -- !קירוצ טמוק טציא ןוא --

 יד ןופ טלײטעגּפָא ךיז סרעיילש יד ןבָאה ףכית ןוא לוק ןשליבסנַאמ ןטימ

 .ןירעכַאמ-ןצנוק רעד וצ ןגיולפעגקירוצ ןענעז ןוא תוהמא
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 ,ענַאר :ןָאטעג גָאז ַא לָאמַאכָאנ טָאה לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד

 סָאה רענייק .ןרָאװעג םלענ ןענעז סרעיילש יד ןוא ,*ענַארעלַא ,ענַאּפַאק

 עמוקעגניהַא ןענעז ייז ואוו טסואוועג טשינ

 ןבָאה יז .המיב רעד ףיוא ףױרַא לָאמַא רעדיוװ ןענעז ןקרעט ייווצ יד

 רענייא ןוא לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ רעד ןגעקטנַא טלעטשעגקעװַא ךיז

 :שטייט ףיוא ןטייווצ םוצ טגָאזעג טָאה

 .רַאה ענעדלָאג טָאה יז ,ןמיס ןייא ,עניימ זיא יורפ עזיד ---

 עקַאט טָאה הבקנ יד זַא ,ןעזרעד םלוע רעצנַאג רעד טָאה לָאמַאטימ ןוא

 .רָאה ענעדלָאג

 ףיוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,ןדירפוצ ןעוועג טשינ רעטייווצ רעד זיא

 :שטייט

 ,רַאה סעטיור טָאה יז ,ןמיס ןייא ,ןיימ זיא יורפ יד ,עעסַאּפ ןָאלַא ---

 .רהַאװ עכערּפש ךיא ביוא ךיז גייצרעביא

 עקַאט טָאה יז .לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא

 .רָאה עטיור-רעייפ טַאהעג לָאמסָאד

 ױזַא טגָאזעג טָאה רעד :טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה סרעכַאמ-ןצנוק ייווצ יד

 .יישרעדנַא ןרָאװעג יורפ יד זיא לָאמ סעדעי ןוא רעױּפַאק רעטייווצ רעד ןוא

 ןָאלַא; ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רענייא זיב טרעּפמַאעג גנַאל ױזַא ךיז ןבָאה ייז

 "הרבח ייווצ יד .ןרָאװעג םלענ זיא הבקנ יד ןוא "עעפ וד ,דניוװשרַאפ ,עעסַאּפ

 ןרַאפ ךיז קידנגיונרַאפ ןוא גייפ ַא ןטייווצ םעד רענייא ןזיוועג ךיז ןבָאה טייל

 :טגָאזעג םלוע

 -- ,עדנע וצ זיא ליפשש סָאד

 .עדנעה יד ןשטַאילק טנעק ריא

 סָאה רענייק רָאנ .טנעה יד ןיא טשטַאילקעג עקַאט ןבָאה םיקידצ יד

 סרעכַאמ"ןצנוק יד .ןצנוק ךָאנ טלָאװעג ןבָאה ייז .ןײגקעװַא טלָאװעג טשינ

 "פיונוצ ,עדוב יד ןעמונעצ ןבָאה ייז .גונעג זיא'ס זַא ,טליפעג רעבָא ןבָאה

 ןופ יװ ןסקַאװעגסיױא זיא לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד .ןכַאז יד טקַאּפעג

 הבקנ יד .ןגָאװ ןפיוא ןדָאלעגפױא ןעמ טָאה ןכַאז יד .דרע רעד רעטנוא

 "צנוק יד .טרָא ןופ טרירעג טָאה ןגָאװ רעד .קױּפ רעד ןיא טקיוּפעג טָאה

 ?ןיהואוו טסייו רעװ .ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג רעטייוו ךיז ןבָאה סרעכַאמ

 ךיז ,סעקלומרַאי עטיור יד טימ טעכָאפעג ןבָאה ןגָאװ ןפיוא ןקרעט יד

 :ןגירשעג טָאה רערעטלע רעד .םלוע ןטימ טנגעזעג
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 .ןצנוק עיײנילגָאּפש טימ ןעמוק לָאמַאכָאנ ןרימ ! םיקידצ ,טנוזעג סטייז --

 םהרבא .רעױט-טָאטש םוצ זיב טיײלגַאב ייז טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 יז טימ טנגעזעג ךיז טָאטש-ןדע-ןג רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה וניבא

 .ןדע-ןג ןופ טייקענדונ יד לסיבַא ןביירטרַאפ וצ לָאמַאכָאנ ןעמוק ןסייהעג ןוא

 "רַאפ רע טָאה -- ,הווצמ עתמא ןַא ןפיוק טימרעד ךייא טעװ ריא --

 ױזַא ןעוועג זיא לוק ןשליבסנַאמ ןטימ הבקנ יד ןוא ,השרד ןייז טקידנע

 ןבעג טלָאװעג ןוא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה יז זַא ,רעטרעוו ענייז ןופ טרירעג

 ...שוק ַא

 !עפ ,ָא יא ,ונ --

 ןעזעג טָאה יז יו ױזַא .הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה הבקנ יד

 ןפיוא ןכָארקעגפױרַא יז זיא ,ןָאט שוק ַא טשינ ךיז טזָאל וניבא םהרבא זַא

 ןוא "!ָאיו, :דרעפ םוצ ןָאטעג עקָאיװ ַא טָאה ןקרעט יד ןופ רענייא .ןגָאװ

 ,טרָא םנופ טרירעג טָאה ןגָאװ רעד

 ןמז-לכ ,ךעלכיט יד טימ טעכָאפעג .טקוקעגכָאנ ייז ןבָאה םיקידצ יד

 ןשיװוצ ןדנואוושרַאפ זיא רופ יד זַא רָאנ .רופ יד ןעזעגנָא ךָאנ טָאה ןעמ

 :טקוקעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,טקַארט ןוא סנקלָאװ

 .ןרָאפעגקעװַא ,תמא רעטכער רעד ףיוא עקַאט !ןרָאפעגקעװַא ---

 -מיײהַא טזָאלעג ךיז ןוא טצפיזעגּפָא עלַא ןבָאה -- !דָאש ַא !דָאש ַא --

 ,דניזעגזיוה ןייז ןוא הריד ןייז וצ רעדעי .ןייג

 רימ .םײהַא ןעילפ טזָאלעג ךיוא ךיז ןבָאה לרעשיּפ רבח ןיימ ןוא ךיא

 בָאה ןוימד ןיא .סרעכַאמ-ןצנוק עכעליירפ יד ךָאנ ןָאטעג-גנַאב קרַאטש טָאה

 סָאד ןקרעט יירד יד ןופ ליּפש-ףושיכ סָאד טבעלעגרעביא לָאמַאכָאנ ךיא

 ,טמעלקעג רימ טָאה ץרַאה

 ?לרעשיּפ ,ןקרעט יד ,ןעמוק לָאמַאכָאנ ייז ןענָאק ,רעגייטש ַא ,ןעוו ---

 ? אבַא-לאומש ,איבנ ַא סעּפע ךיא ןיב סָאװ ? ןסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ --

 ?לרעשיּפ ,ןקרעט יד ךָאנ ריד ךיז טקנעב סע --

 רָאנ ,לרעשיּפ טמורבעג טָאה -- ,רערעדנַא רעד ףיוא קנַאב ןייא ןופ --

 ,שזַארוק רָאנ ךיז רע טכַאמ סָאד .טנגיל ַא טגָאז רע זַא ,טליפעג בָאה ךיא

 רעמ ךָאנ רשפא ןוא ,רימ יו טקנוּפ גנַאב םיא טוט ,רעבָא ,ןתמא רעד ןיא

 ,רימ ןופ

 ַא טרעהרעד רימ ןבָאה ;ײלַא-תובא-יירד עקילייה יד קידנעילפייברַאפ
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 סָאװ ןרעוו ריואוועג ,רעדינ רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ .טלַאװעג

 .ןעשעג זיא סע

 תובָא עקילייה יד .ןגיוא ענעגייא ערעזנוא טביולגעג טשינ ןבָאה רימ

 -עצ ןעוועג ייז ייב ןענעז דרעב יד .זיימ עטמסרַאפ יװ ןפָאלעגמורַא ןענעז

 + טרעמָאיעג ןוא טנייוועג ,טנעה יד ןכָארבעג ןבָאה תוהמיא עקילייה יד ,טלטַאּפ

 טשינ .ןבוטש יד ןופ ץלַא טקידיילעגסיוא ,טעבנגַאב זנוא טָאה ןעמ ---

 ,ןליפַא םידָאפ ןייק טזָאלעגרעביא

 טלדיזעג םיא ,וניבא םהרבא ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה הרש רעטומ יד

 : רעטרעוו עטצעל יד טימ

 ןעמונעגוצ םיבנג ןבָאה לייורעד ,טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה ןקרעט --

 -סױרַא טעוװ סשיטייל סעּפע .למהרבא ,ןקרעט ענייד .בוטש רעד ןופ גנידצלַא

 .לאעמשי ןייד ןופ ןעמוק

 :ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ שממ ,ןטעבעג ריא ייב ךיז טָאה וניבא םהרבא

 !ּפָארַא ךירק ,ןכוזּפָא ךיז טעוו הבנג יד ,ןעז טסעװ ,הרש ,ּפָארַא ךירק --

 םיקידצ יד .ךשוח ןָאטעג ךיוא ךיז טָאה ןסַאג"ןדע-ןג ערעדנַא יד ןיא

 רעד ןוא יירשעג סָאד .עלוד יו ןפָאלעגמורַא ןענעז רעבייוו ערעייז טימ

 .למיה ןטעביז םוצ זיב טכיירגרעד טָאה טלַאװעג

 טרעמָאיעג טָאה -- ,ןײרַא ןדע-ןג ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז ןלָאז םיבנג --

 ,קידצ רעטּפַא רעד

 ןכָארבעג ייז ןטלָאװ יאוולה .ןקרעט יד ,ןגָארטעגנָא ייז טָאה חור רעד ---

 "הרש ןטלָאשעג טָאה -- ,רעהַא ןעמוקעג ןענעז ייז רעדייא ,דנעל ןוא קור

 ענעגושמ ַא יװ ,ּפָאק ןפיוא ןגיולפעג ריא ייב זיא עקּפוק יד ןוא םיבוט-תב

 ,ביוט

 ַא ףיוא ןלַאפעג זיא -- ?ןקרעט יד ןופ לציּפש ַא סָאד זיא רשפא --

 ,לדרעב לעג ַא טימ לקידצ ןיילק ַא האצמה

 יד ,ייז ,לציּפש ַא יאדװַא ?ריא טגָאז ,ןקרעט יד ןופ לציּפש ַא --

 ןעמ טָאה לייורעד ןוא ןצנוק ןזיוועג זנוא ,טרַאנרַאפ זנוא ןבָאה ,ןקרעט

 .טעבנגַאב זנוא

 -- ,וניבא םהרבא ןטעבעג ךיז טָאה --- ,ּפָארַא ןיוש ךירק ,ןיורק-הרש --

 םעד ןופ ?רימ ףיוא תבש ןטלַאה טסעוװ וד זַא ,ןעמוקסורַא ריד טעוװ סָאװ

 .הבנג יד ןכוזּפָא טשינ ךיז טעוװ

 יד .ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא ןרידנומ ענירג זיא יײצילָאּפ-ןדע-ןג יד
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 :טעבנגעגוצ ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןענעכערוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה םיקידצ

 ,שָארב ענעדליג יד ,רעטכייל ענרעבליז יד ,טנַאװעגטעב עצנַאג סָאד --

 ,גניר-ןישודק םעד וליפַא

 יד וליפַא ,ךוט-טסורב עקידתבש סָאד ,טנַאװ רעד ןופ לגיּפש םעד --

 ,קידצ םעד ,ןַאמ ןיימ ןופ לּפָאטנַאּפ

 .תווצמ לקעז ַא ןוא םעריש םענעדייז םעד ,םישובלמ עקידבוט-םוי יד --

 "עג רימ זיא סָאװ ,לכיט-ןרעטש סָאד ,ּפמָאל-גנעה םענרעבליז םעד --

 .רעקסּפײל רעד ,הרטע רענעדלָאג רעד טימ תילט םעד ,השוריב ןבילב

 רעטסטלע ןיימ ןופ ןקָאז ענעדייז יד ,לסקיב-םימשב ענרעבליז סָאד --

 ,עצינעמילּפ ןיימ ןופ שעוו-הּפוח יד ןוא רעטכָאט

 עלעטעקש-קַאבַאט סָאד ,עלײשטַאפדזָאנ יד ,ןטרָאג םנופ עקלעדיוה יד --

 ,לידבהל ,רישעג-טכַאנ סָאד ןוא

 -ןדע-ןג יד ןוא ןפלָאהעגוצ טָאה רעבייוו יד ,טנכערעג ןבָאה םיקידצ יד

 בוטש ןייא ןייק .הבנג ענשזַאװ ַא ןעוועג זיא'ס ,ןבירשרַאפ טָאה ײצילָאּפ

 ,טניושרַאפ ןבילכעג טשינ זיא

 יד .ןכַאז עלַא יד ןביירשרַאפ סָאד טרעיודעג טָאה גָאט ןצנַאג םעד

 .החנמ ןענווַאד וצ ןסעגרַאפ ןבָאה ייז זַא ,ןגָארטעצ ױזַא ןעוועג ןענעז םיקידצ

 וניבא םהרבא ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ,ןקרעט יד ןּפַאכ ףרַאד ןעמ --

 ,ײצילָאּפ-ןדע"ןג רעד ןופ ןטסטלע םוצ

 רענייא יו ,סעסנָאװ יד ןָאטעג יירד ַא טָאה ךאלמ :ייצילָאּפ רעטסטלע רעד

 ,תובנג ךייש סָאװ רָאנ ,םהרבא 'ר ,קידצ רעסיורג ַא עקַאט טנעז ריא, :טדער

 ,"סיוא ואוו ןוא ןייא ואוו רעסעב ךיא סייוו

 רעד .ךאלמ םעד רעב-ןועמש ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד טָאה רעצעמע

 :ןרעיוא יד טציּפשעגפיוא טָאה רעטסטלעדיײצילָאּפ

 ?ךאלמ םעד רעב-ןועמש טימ זיא סָאװ --

 -ניא .טכַאנ עצנַאג ַא ןקרעט יד טימ טרוכישעג טָאה רעב-ןועמש --

 ,ךעלמיכאלמ עניילק יד ייב טלעג ןריסַאקנייא ןפלָאהעג ייז רע טָאה ירפרעד

 ,סרעכַאמ-ןצנוק יד ןעז ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 יצ ַא ןוא ךאלמ:יײצילָאּפ רעטסטלע רעד ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה -- !ַאהַא --

 !ַאהַא -- ,ךיוה רעד ןיא עסנָאװ רעד ןופ טפלעה ןייא ןָאטעג

 רע טָאה ךָאנרעד .לָאמ קילדנעצ ַא טרזחעגרעביא רע טָאה "ַאהַא; םעד

 .רעב-ןועמש ךאלמ םעד ןעגנערב םיא לָאז ןעמ ןלױפַאב
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 "טיוט ןענופעג ייז ןבָאה ןרעב-ןועמש .קעװַא ןענעז םיכאלמ-ייצילָאּפ ייווצ

 טָאה רע .ןריפ וצ טכַארבעג םיא ןבָאה ייז ."חנ קידצ םוצ, קנעש ןיא רוכיש

 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז

 םיא ,לבמיצ ןפיוא ןעמונעג םיא טָאה ךאלמ:-ייצילָאּפ רעטסטלע רעד

 רעד ,רע זַא ןוא ןפלעה טשינרָאג םיא טעוו'ס זַא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ טגָאזעג

 ןקרעט יד ואוו ,ןגָאזסױא ףכית לָאז רע ,םיא טָאר ,ךאלמ:יײצילָאּפ רעטסטלע

 .ךיז ןעניפעג

 ,טשינרָאג טסייו רע זַא ,ןריואושעג ךיז טָאה ךאלמ רעד רעב-ןועמש

 טלעטשעג םיא ןבָאה ןקרעט יד .סטכעלש ןייק ןופ ןסיוו טשינ ױזַא לָאז רע

 ןיא ןגָאז ךאלמ:-יײצילָאּפ רעד םיא לָאז ,אברדא .ןעקנורטעג רע טָאה ,ןפנָארב

 ןייק ןעקנירט טשינ רָאט ןעמ זַא ןבירשעג טייטש סע רפסדןדעדוג ןכלעוו

 .ןפנָארב ןבעג טסייה קרעט ַא ביוא ,ןפנָארב

 טגָאזעג םיא ,גירשעג םיא ףיוא טָאה ךאלמיייצילַָאּפ רעטסטלע רעד

 ַא זיא רע .קיטש עליופ ןייק ןָא טשינ ןעייג םיא ייב זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק

 ןמיס ַא .הבנג רעד וצ ףתוש ַא זיא רעב-ןועמש ,ןכַאז עלַא יד ףיוא ןיבמ

 -נייא טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא ,ןקרעט יד טימ תחאידי טכַאמעג טָאה רע זַא

 ןקרעט יד םיא ןבָאה סָאד ןוא ךעלמיכאלמ עניילק יד ייב טלעג טריסַאק

 ,ןסייהעג

 זַא ,לוק ַאזַא טימ ןגירשעג טָאה רע .דליוו ןרָאװעג זיא רעב-ןועמש --

 .ןײרַא ןזיוה יד ןיא המשנ יד ןריולרַאפ טָאה קידצ ןייא טשינ

 לָאז ,יתית:אכיהמ ,רוכיש ַא זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא ןָאק ןעמ ---

 זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא טעוו'ס רעװ -- ,בנג ַא .בנג ַא רעבָא ,ןגָאז ןעמ

 .ןזייוו ןיוש רע טעוװ םעד ,בנג ַא

 גנַאל ױזַא םיא טימ ןוא ךאלמ:יײצילָאּפ ןטסטלע םעד טּפַאכעגנָא טָאה רע

 .םעטָא םעד ןּפַאכ טנָאקעג םיוק טָאה רענעי זַא ,טלסיירטעג

 -לַאכַאנ ַא -- ,ןגירשעג רעב-ןועמש טָאה -- ,טגָאזעג וטסָאה ,בנג ַא --

 ,..וד ...ֹוד רזממ וד ,לגילפ יד ןכערבעצ ריד לעװ ךיא ? קינ

 טָאה רעב-ןועמש .טזָאלעגסױרַא קירוצ םיא ןעמ טָאה גָאט ןרעדנַא םעד

 .ןקרעט ןענעז ןקרעט יד זַא ,טניימעג טָאה רע זַא ,ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג

 טָאה רע ? ןפרואווסיוא ,םיבנג ןענעז ייז זַא ,ןסיוו טלָאזעג רע טָאה ןענַאװנופ

 ַא סױרַא ןופרעד טעוו'ס זַא ,ךיז טכיר ייג ןוא הסוכ ַא טניימעג רָאנ עקַאט

 ,הבנג
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 עליוה יד ףיוא ןפָאלשעג זיא ןעמ .ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה םיקידצ יד ייב

 .ןרערט יד ןעגנולשעג טָאה ןעמ ןוא ,טנעה יד טימ ןעמ טָאה ןסעגעג ,ןצַארטַאמ

 םעינ ַא טכַאמעג גָאט ןדעי .טרעטשינעג ,טכוזעג טָאה ײצילָאּפ יד

 ריּפַאּפ טלעפרַאפ שזַא טָאה ךאלמ אנח רעמערק-ריּפַאּפ םייב .,לָאקָאטָארּפ

 .טּפַאכעג טשינ ץלַא ןעמ טָאה םיבנג יד ןוא

 ןטסטלע םעד טגערפעג םיקידצ יד טָאה --- ? ףוס רעד ןייז טעוו סָאװ --

 ?ןודא עינַאּפ ,ןלַאפרַאפ עקַאט זיא הבנג יד --- .ײצילָאּפ-ןדע-זג רעד ןופ

 ןוא סעסנָאװ יד טיירדעג טָאה ײצילָאּפ -ןדע-ןג רעד ןופ רעטסטלע רעד

 :ערטיכ טלכיימשעג

 ןיק טשינ ןיא יײצילָאּפ ןדע-ןג רעד ייב ?ןלַאפרַאפ טסייה סָאװ --

 ,יןלַאפרַאפ ,

 .קידצ ַא טקיטעטשַאב טָאה -- ,הילתל בנג ףוס --

 -רַאפ טריטסערַא ,טשרָאפעג ,טרעטשינעג ,טכוזעג רעטייוו טָאה ןעמ ןוא

 ...ערעדנַא טריטסערַא ןוא טײרפַאב ייז ,עקיטכעד

 טּפַאכעג עקַאט טָאה ןעמ יצ ,הבנג רעד ןופ ףוס רעד ןרָאװעג זיא'ס סָאװ

 רימ טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא לייוו ,ןגָאז טשינ רעבָא ךיא ןָאק ,םיבנג יד

 קעװַא ךימ טריפ רעב-ןועמש זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא לרעשיּפ רבח ןיימ

 .ןרעוו ןריובעג דרע רעד ףיוא ןדע-ןג םנופ

 יװ ןסעזעג זיא רימ ןגעקטנַא בר רעד .ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןיב ךיא

 ריבג רעד .ןגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ --- ןייד רעד .ןייטש ןופ טקַאהעגסיוא

 עשילרעטסיוא יד טָא רַאפ טרָאװ ַא סעּפע טכוזעג טָאה ץיוורוה לכימ 'ר

 : ןָאטעג גָאז ַא ףוס-לכ-ףוס ןוא ןדע-"ןג םנופ תוישעמ

 ! רַאברעדנָאז .. .רעדנָאז --

 ןגיוא ענייז ,שיט םינָא סנגיובנלע יד טרַאּפשעגנָא ןסעזעג זיא עטַאט ןיימ

 .טעדנואוורַאפ ןוא סיורג ןעוועג ןענעז

 -- ,בר רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ,ןדע-ןג רעד טָא ,טלעוו ענדָאמ ַא --

 ױזַא יו .רימ וצ זיא ייוו ,הבנג ןוא תועשר טימ ,רעדיוו-רעדיק טימ טלעוו ַא

 סָאד זַא ,ןביולג טשינרָאג רימ ךיז טליוװס !עלעגניא ,ךעלגעמ סָאד זיא

 .תמא זיא ,טלייצרעד טסָאה וד סָאװ ,גנידצלַא
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 ןײלַא סע בָאה ךיא ,תמא זיא טלייצרעד בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא --

 .ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג

 -- .ןייד רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ,ןוימד ַא טרָאפ סָאד זיא רשפא ---

 ױו םורָאװ .תמא זיא סע זַא ,טסניימ וד ןוא טכַאדעגסיױא ריד ךיז טָאה'ס

 ,ןצַארטַאמ עליוה יד ףיוא ןפָאלש ןלָאז םיקידצ יד זַא ,ןייז טלָאמעג סָאד ןָאק

 "עגוצ ייז ייב טָאה ןעמ לייוו ,טכיל ןייק ןשטנעב טשינ ןלָאז רעבייוו ערעייז

 !רעטכיל יד טעבנג

 -נעקנירט ַא יװ ,בר רעד טּפַאכעגנָא ךיז טָאה -- ,ןוימד ַא עקַאט רשפא --

 ,יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ רעקיד

 רעד זיא רשפא .רָאװ ענייר יד רָאנ ,יתובר ,ןוימד ןייק טשינ זיא'ס --

 ןדע"ג רעד .שינעטכַארטסיױא ןַא ,ןוימד ַא ,םיא טלָאמ ריא סָאװ ,ןדע'ןג

 ,תונורסח טָאה רע שטָאכ ןוא ןדע-זג רעקידתמא רעד זיא ,םוק ךיא ןענַאװ ןופ

 ,טיירג ןיב ןוא םיא ךָאנ קנעב ךיא -- ןמיס ַא .ןייש רע זיא ןגעווטסעדנופ

 .ןיהַא ןרעקוצמוא ךיז ,ןזָאל רָאנ רימ לָאז ןעמ

 ךימ ןוא טנעה יד ףיוא טּפַאכעג ךימ ,ןפָאלעגוצ רימ וצ זיא עמַאמ ןיימ

 :ץרַאה ריא וצ טקירדעגוצ טסעפ

 ןייג וצ טיירג טסיב וד טסייה סָאװ ,רעניימ שידק וטסדער סָאװ --

 ךיא ןעמַאמ רעד ייב ןביילב טסעוו ,לרצוא ,וד ?ןיירַא ןדע-ןג ןיא קירוצ

 .רימ ייב ןעמענוצ ןוואורּפ ךיד טעװ סָאװ ,םעד ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא לעוו

 יד טימ ןָא ךיז ביוה ייג --- ,טכַארטעג ךיא בָאה -- ,ריד וטסָאה טָא --

 ןעניימ ייז .ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא ןטימ ָאד ייז ןענעז ףכית .עמַאמ עשידרע

 ןייגוצקעװַא טשינ ךיז טניול'ס זַא ,האיצמ ערשכ ַאזַא עקַאט זיא דרע יד זַא

 ןוא טוג זיא יז :לטרעוו ַא ןדע-וג ןיא ןעמ טגָאז טסיזמוא טשינ .ריא ןופ

 .עמַאמ עשידרע ןַא יו ,שירַאג

 :ןָאטעג גערפ ַא ךימ ןוא דרָאב עסייוו-יינש יד טעלגעג טָאה בר רעד

 טקישעגּפָארַא דָארג ךיד טָאה ןעמ סָאװ ,סע טמוק עשזייוו זיא --

 ַאזַא טקנוּפ ןעוועג ךָאד טסיב וד ?לרעשיּפ רבח ןייד טשינ ןוא ןרעוו ןריובעג

 ! רע יו ,לכאלמ

 תמא ןייק ןעוועג טשינ ןיב ךיא ,סיוא טזייוו זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 ַא זיב לכאלמ תמא ןַא ןופ קוליח רעד .לכאלמ קיליײװטיײצ ַא רָאג ,לכאלמ

 ןרעוו ןריובעג טשינ ןָאק לכאלמ תמא ןַא סָאװ ,רעד זיא לכאלמ קיליײוװטיײצ ַא

 סע ןעמ טקישרַאפ ,ךיז טקידניזרַאפ'ס זַא ,לכאלמ תמא ןַא .דרע רעד ףיוא
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 טרָאד .ןיירַא םונהיג ןיא רעדָא ,ןיירַא והותה-םלוע ןיא גנַאל טייצ ַא ףיוא

 ּפָא טמוק'ס זיב ,גנַאל ױזַא טנעה יד טימ ןליוק עקידנעילג יד ןרַאש סע זומ

 ,ףָארטש יד

 רע .טרעטיצעג טָאה ףוג רעצנַאג ןייז .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה בר רעד

 ; ןטַאט םוצ טגָאזעג טָאה

 ןעמָאנ ַא םיא טסלָאז וד ,זיא הצע ןיימ .לווייפ ,תירב םעד וצ טיירג --

 ןדע"ןג ןיא ןסייהעג טָאה רע יװ טקנוּפ ,אבַא-לאומש ןבעג

 : םיכסמ ןעוועג זיא עטַאט רעד

 ? אבַא-לאומש טשינ ,ןעד סָאװ ,אבַא-לאומש ,יאדוװַא --

 ריבג רעד .טנעה יד ןופ טזָאלעגּפָארַא טשינ רעמ ךימ טָאה עמַאמ יד

 ; ןטַאט ןטימ טנגעזעג ךיז ןבָאה ןייד רעד ןוא

 גיוא סָאד יו ,םיא טיה .לווייפ ,בוט-ןבא ןַא ןעמוקַאב טסָאה וד --

 .רצוא רעתמא ןַא זיא ,אבַא-לאומש ןייד יװ ,ןַאמ-הרבח ַאזַא .ּפָאק ןיא

 ןבָאה ןגיוא ענייש עריא ןיא ,טשוקעג ןוא טזלַאהעג ךימ טָאה עמַאמ יד

 :ןרערט טלקניפעג

 ! עלעבַא-לאומש ,סניימ דלָאג ,סניימ רצוא ---

 :ןָאטעג גָאז ַא ךיוה טָאה בר רעד .הזוזמ יד טשוקעג ןבָאה םיחרוא יד

 ."לווייפ ,תירב ןפיוא םעשעצרימ ןעז ךיז ןרימ !טכַאנ עטוג ַא;

 גנַאל ךיז טָאה עטַאט רעד .לגיוו ןיא טגײלעגנײרַא ךימ טָאה עמַאמ יד

 רעקיבױלג טשינ ַא ךיז טָאה ןטָאש ןייז .בוטש רעד רעביא טײרדעגמורַא

 ,טנַאװ רעד ףיוא טלקַאװעג



 תוישעמ





 טניורעמוז לשרעה ןופ תוישעמ יד

 עלוטנַאּפ ייב טניוורעמוז לשרעה טלייצרעד רימ טָאה תוישעמ יד ,השע

 םתס ןוא רעריפ-רעסַאװ ,סרעגערט עשידיא ואוו ,עניַאשט רעד ןיא יוג

 .גָאטימכָאנ סקעז ןוא ףניפ ןשיווצ ייט ןעקנירט ןעמוק ןגעלפ סעקינשַאּפערָאה

 שילרעטסיוא ןעוועג ןענעז ,טלייצרעד טָאה לשרעה סָאװ ,תוישעמ עלַא

 ןפָארטעג ךיז ןבָאה ייז לייוו ,עתמא ןעוועג ןענעז תוישעמ עלַא ןוא ,רָאג זיב

 ,ןילַא םיא טימ

 ריא טסייוו ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ןַא גָאט-וצ-טנייה ךָאנ טעז ריא ביוא

 ,ןטניורעמוז לשרעה ץוחַא ,טשינ םענייק ?ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה ריא ןעמעוו

 "רדח ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ זיא ,לשרעה ,רע ןעוו ,לָאמַא סָאד זיא ןעשעג

 ,ףלע רָאי ַא ןצנַאגניא .לגניא

 רע טָאה ץימש ;טלעװ רעד ןיא רענייא ןעוועג רע זיא רעפיטש ַא

 קישטנַאק םעיינ ןדעי ;ןיירַא םיא ןיא רָאנ זיא'ס ליפיוו ,ןיבר םנופ טּפַאכעג

 .רעטשרע רעד טכוזרַאפ רע טָאה

 ןגעקטנַא טשינ ַא טימ טשינרָאג ַא ןעוועג ןענעז ןיבר םנופ ץימש יד רָאנ

 .עמַאמפיטש רעד ןופ ןּפיינק םעד

 ,דניק וצ םיא טימ ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו ,ןברָאטשעג זיא עמַאמ סלשרעה

 ,םותי ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 "עגּפָארַא םורַא טייצ ַא ןיא טָאה עטַאט רעד סָאװ ,עמַאמפיטש יד ןוא

 זיא'ס ןוא ,טַאהעג ביל טשינ ,ןעלשרעה ,םיא טָאה ,דמערפ רעד ןופ טכַארב

 יז טָאה .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ריא זיא לשרעה .טסיזמוא טשינ זַא ,הרבס ַא

 םייהַא ;גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רע זיא ,גנַאג ַא טקישעג םיא

 .ערעשטעוו וצ טשרע ןעמוקעג

 ,רעטעװערָאהעגּפָא ןַא קרַאמ םנופ ןעמוק םייהַא טגעלפ עטַאט רעד ןעוו

 ץרַאה רעטיב ץנַאג ריא םיא רַאפ ןסיגסיוא עמַאמפיטש יד טגעלפ ,רעדימ ַא

 ."ױזַא לשרעה, ןוא *ױזַא לשרעה,

 רע ,תמא .ןגָאלשעג טשינ לָאמניײק םיא טָאה ,רעטוג ַא עבטב ,עטַאט רעד

 ,טרַאעג שוריפב םיא טָאה'ס ,"ךעלקיטש, סלשרעה ןופ שפניתמגע טַאהעג טָאה
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 טגעלפ ,"עלעקנעב ַא ןלעטשוצ, ריא טקידנערַאפ טָאה עמַאמפיטש יד זַא ןוא

 : ןָאט לכיימש ַא קירעיורט רע

 ןעז ךָאנ טסעװו .טשינ ךיז גרָאז ,עטַאלז ,טייל ַא ןייז ךָאנ טעוו רע --

 ."טייל עמערָא , יד ןופ . . . רָאנ ,טייל ַא ןייז טעוו רע זַא

 טָאה ,לטרעוו ַא טימ ןינע ןצנַאג םעד ּפָא טמוק עטַאט רעד זַא קידנעעז

 יז טָאה ,טנעקעג יז טָאה ןּפינק .ןבעגעג הצע ןַא ןיילַא ךיז עמַאמפיטש יד

 טימ עקָארק ןעזעג, ,טגָאז ןעמ יו ,רע טָאה ּפינק ןדעי ןופ .,ןּפינקעג םיא

 ,"קירעבמעל

 ןוא "ךעלקיטש, עיינ טימ ןּפיינק ריא ףיוא טרעפטנעעג טָאה לשרעה ןוא

 ."ךעלציּפש , עיינ טימ

 יָאמַאס רעד .טלעוו רעד ןיא רענייא רעפיטש ַא .ןעוועג רע זיא ַאזַא טָא

 ,םיסיידנוק עלַא ןופ ךלמ רענדָאר

 ןיא ןטַאט ןייז ייב יוװ ,ןָאה ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה בוטש ןיא ייז ייב

 טכַאמעגנָא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג טָאה ןָאה רעקיזָאד רעד ,ןטרָאגנייװ

 רענייק .טעּפעשטעג טשינ םיא טָאה רענייק .טלָאװעג טָאה רע ואוו ,ןטרָאד

 ןעלשרעה וצ זיא סָאװ ,עמַאמפיטש יד .תולאש ןייק טגערפעג טשינ םיא טָאה

 .ביוט ַא יו שממ ןעוועג ןָאה םוצ זיא ,בלכ ַא יו רעגרע ןעוועג

 טָאה ,םילוגליג ןוא תוחור ,םידש ןיא טביולגעג טָאה סָאװ ,עמַאמפיטש יד

 ,לדנעמ-שרעה ןַאמ ןטשרע ריא ןופ לוגליג ַא זיא ןָאה רעד זַא ,טדערעגנייא ךיז

 ,לּפעק ןטימ ןרעטיצ ןייז ןיא ןוא "קוק ןקיטייז, ןייז ןיא טנעקרעד םיא טָאה יז

 .רענייב יד טימ לדנעמ-שרעה

 ןפורעג עקַאט םיא יז טָאה ,םייהרעדניא ןעועג טשינ זיא רענייק זַא

 : ןגיוא יד ךוטרַאפ ןטימ טשיוועג ךיז ןוא "לדנעמ-שרעה;

 רעוו ,רימ זיא ייוו ,ןרָאװעג וטזיב ןָאה ַא ,לדנעמ-שרעה ,ּפָא טסמוק --

 ,טנרָאװעג ךיד בָאה'כ ? לדנעמ-שרעה ,ןדיימ עלַא ןפיולכָאנ ןסייהעג ריד טָאה

 ,רימ זיא ייוו ,ןָאה ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ וטזיב טציא ,לדנעמ-שרעה

 : רעטעּפש עגר ַא

 טנעה יד ןיא רימ וצ ןלַאפעגנײרַא טזיב סָאװ ,לדנעמ-שרעה ,לזמ ןייד --

 גנַאל ןופ ןיוש ךיד ןעמ טלָאװ ןרעדנַא ןַא יפ .טנעקרעד ךיד בָאה'כ ןוא

 .ןסעגרַאפ ריד ןָא ןיוש גנַאל ןופ ןוא ןסעגעגפיוא גנַאל ןופ ,טעליוקעג

 זיא עמַאמפיטש יד זַא ,טליפעג שוריפב טָאה לדנעמ-שרעה ןָאה רעד ןוא

 ,בייוו ןייז ןעוועג לָאמַא זיא יז זַא ,טנעקרעד ךיוא טָאה רע יצ .טניירפ ַא םיא
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 רע טעװ ,טשינ טסייו רע סָאװ סָאד ןוא .טניוװרעמוז לשרעה טשינ טסייוו

 ,ןלייצרעד טשינ

 "-שרעה ,טעליוקעגסיוא טשינ ןיוש טָאה ןעמ רעניה ןוא רענעה ליפיוו

 ,ןעמַאמפיטש רעד ןופ טצישַאב ןוא טיהַאב ,ןבעל ןבילבעג זיא ןָאה רעד לדנעמ

 ןופ סעקלוּפ עשרעניה ןסע טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגעג וליפַא םיא טָאה סָאװ

 .רעניה עטעליוקעג ערעדנַא

 ,לדנעמ-שרעה ,ןַאמ רעטשרע ריא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה עמַאמפיטש יד

 .ןבעל'ס ,עקלוּפ עשרעניה ַא טַאהעג ביל טָאה

 לדנעמ-שרעה טַאהעג טנייפ טָאה טניוורעמוז לשרעה זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 ,עמַאמפיטש יד טָאהעג טנייפ טָאה רע לייוו ,ןָאה םעד

 ןופ .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ןָאה םעד רע זיא ,טנעקעג רָאנ טָאה רע ואוו

 ,טשינ ןיוש ןעמ טדער ,זייווקיצנייא ןרעדעפ ןסיירסיוא

 טָאה .טקעוװעגפיוא לשרעה םיא טָאה ,למירד ַא טּפַאכעג ןָאה רעד טָאה

 רעד זיב ,טגָאיעג גנַאל ױזַא םיא רע טָאה ,ףיוה ןיא ןפָארטעגנָא ןָאה םעד רע

 ןפורעג ,טעיירקעצ קירעזייה ךיז ןוא טױלּפ ןפיוא טרעטַאלפעגפיורַא טָאה ןָאה

 ,עמַאמפיטש יד ףליה וצ

 לדנעמ-שרעה ןופ יירק ןטלפייווצרַאפ םעד קידנרעהרעד ,עמַאמפיטש יד

 -עגסיוא םיא ןוא קידעבעל-טשינ טיוט-טשינ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ,ןָאה םעד

 ,טנעה סלשרעה ןופ טזייל

 ךָאנ ןעוועג ןָאה םנופ יירק רעקירעזייה רעדעי זיא ןעמַאמפיטש רעד רַאפ

 ױזַא .ה"ע ןַאמ ןטשרע ריא ןופ לוגליג ַא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה יז זַא ,ןמיס ַא

 ,הילע ןַא טימ ןייז דבכמ םיא טגעלפ ןעמ ןעוו ,ןעיירק רע טגעלפ

 ןָאה םעד טגָאיעג רעדיוו טָאה לשרעה רעפיטש רעד ,לָאמַא ךיז טכַאמ

 ַא יװ ןגָארטעג לגילפ עטעשָאלּפעצ טימ ךיז טָאה ןָאה רעד .ףיוה ןרעביא

 טגָאיעג ךיז טָאה רע .טַאהעג האנה דליוו ןופרעד טָאה לשרעה .רעטוג"טשינ |

 ךָאװ ַא טכַארטעגוצ ןיײלַא טָאה רע סָאװ ,לדיל סָאד ןעגנוזעג ןוא םיא ךָאנ -

 :עקלוּפ עשרעניה ַא ןקיּפ ןָאה םעד ןעזעג טָאה רע ןעוו ,רעירפוצ ףיוא -

 ,רעסערפ-רעניה לדנעמ-שרעה

 ,רעסערג ןסקַאװ טשינ טסלָאז וד

 רָאנ .טױלּפ ןפיוא ףױרַא ,הנכס ַאזַא ןיא רעגייטש ןייז יו ,זיא ןָאה רעד

 ףליה וצ ןפורעג ,טעיירקעג טָאה רע .טזָאלעג ור-וצ טשינ םיא טָאה לשרעה

 זיא יז .םייח רעד ןיא ןעוועג טשינ רעבָא זיא עמַאמפיטש יד .עמַאמפיטש יד
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 יז טָאה געוו ןפיוא ,לבלעוװועג-זייּפש ןיא ןפיוקנייא סעּפע ןעגנַאגעג דָארג

 ,םידש ןגעוו סעומש ַא טריפרַאפ ריא טימ ןוא ןירעכערּפש יד לטיג ןפָארטעגנָא

 ,ןכַאז עשירעבייוו ערעדנַא ןוא ,םילוגליג ןוא תוחור

 ,ןטמַאלפעצ ַא לשרעה רעזנוא ןפָארטעג יז טָאה ,ןעמוקעג םייהַא זיא יז ןעוו

 םיוקיםיוק ןיוש טָאה ןָאה רעד ןוא ,ןָאה ןכָאנ קידנגָאי ךיז ,ןכעלקילג ַא

 ,טלכרָאכעג

 יד ,ןלייצרעד וצ קירעביא זיא ,עקינייז סָאד טזיילעג טָאה לשרעה זַא

 םיוק ךיז טָאה לשרעה .ןרעיוא יד טיײרדעגנָא טוג-טוג םיא טָאה עמַאמפיטש

 טלעטשעגסױרַא ריא רע טָאה קידנפױלטנַא .טנעה עריא ןופ ןסירעגסױרַא

 ןוא דניק ,סַאג רעצנַאג רעד רעביא ןעגנוזעצ ךיז ףכית עקַאט ןוא גנוצ יד

 : ןרעה ןלָאז טייק

 ,רעסערפ-רעניה לדנעמ-שרעה

 .רעסערג ןסקַאװ טשינ טסלָאז וד

 ,סמערָא עריא ןיא ןָאה ןטזיילעגסיוא םעד ןטלַאהעג טָאה עמַאמפיטש יד

 :טעשטּפעשעג ןוא ןצרַאה םוצ טעילוטעגוצ םיא

 ! רימ זיא ייוו ,לדנעמ-שרעה ,ּפָא טסמוק --

 : ןגירשעגכָאנ יז טָאה לשרעה ןקידנפױלטנַא םעד ןוא

 טשרע וטסעװ ,ערעשטעוו וצ ןעמוק םייהַא טסעוװ וד זַא ,טרַאװ ,טרַאװ --

 ,עקינייד סָאד ןּפַאכ

 ַא .ערעשטעוו וצ ןעמוקעג םייהַא טינ זיא לשרעה זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ןעזעג ןוימד ןיא .ןסַאג יד רעביא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה ,רעקירעגנוה

 עמַאמפיטש יד יו ,עקלוּפ עשרעניה ַא טקיּפ ןָאה רעד לדנעמ-שרעה יו

 : ןצרַאה ןצנַאג ןטימ וצ םיא טשטניוו

 "!ןעמוקַאב ליואוו ריד לָאז ,לדנעמ-שרעה ,סע ,סע;

 טציא !?טגיטעג םיא סע טָאה סָאװ וצ .טַאהעג הטרח טָאה לשרעה

 ,ארומ רע טָאה ןייג םייהַא רָאנ ,רעגנוה רעד םיא טעשטָאט

 ןעמוקעג םייהַא לשרעה זיא ,ןפָאלשעג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ,טכַאנייב

 ךיז ןוא םעדיוב ןפיוא ןכָארקעגפױרַא רע זיא ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ,ליטש

 ,ןפָאלש רעקירעגנוה ַא טגיילעג

 "רַאפ ַא ,לדנעה גנוי ַא זיא ןיילַא רע :טַאהעג רע טָאה םולח םענדָאמ ַא

 עטשרע סָאד םיא טריפ ,ןוה עקידובכב ,עטעפ ַא ,עמַאמפיטש יד .סטייש

 ,ןיירַא רדח ןיא לָאמ
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 ,טלַאה רע .ןָאה רעד לדנעמ-שרעה זיא --- !רעניימ טָאג -- דמלמ רעד

 :םיא טגערפ רע ןוא טײז-ַא-ףיוא לּפעק סָאד ,רעגייטש ןייז יו

 "? טכַאמ יו ,ףלא ץמק;

 .לּפעק ןיא םיא קיּפ ַא ףכית עקַאט ןוא

 7? טלעגניא ,למיג ץמק ןוא;

 ,לּפעק ןיא םיא קיּפ ַא לָאמַאכָאנ ןוא

 ךיז ןוא ףָאלש םנופ טּפַאכעגפיױא לשרעה ךיז טָאה רענעקָארשרעד ַא

 ,ןטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא

 ,םולח ַא ןעוועג זיא ץלַא ןוא ,םעדיוב ןפיוא זיא רע ,ָאי

 ,טרעהעגנייא ףרַאש ךיז ןוא טמעטָאעגּפָא טָאה רע

 ?טרָאפ סע טקיּפ רעוװו רעבָא

 טקעטשעגסױרַא ןוא לרעטסנעפ-ךַאד םוצ ןכָארקעגוצ ךעלעמַאּפ זיא רע

 ,ּפָאק םעד

 ןעוועג זיא למיה רעד .טפעלּפעג יוװ ןבילבעג לשרעה זיא עגר עטשרע יד

 ןָאה רעד לדנעמ-שרעה ןענַאטשעג זיא ןעמיוק ןצרַאװש ןפיוא .טנרעטשעגסיוא

 ןרעטש יד לבָאנש ןפרַאש ןייז טימ טקיּפעג ןוא

 ,סענרעז ןענעז סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןָאה רעשירַאנ רעד

 ןקיּפ רעטייוו ױזַא ןעלדנעמ-שרעה ןזָאל ,הנכס יד טליפרעד טָאה לשרעה

 ןופ רָאנ טשינ ,טכַאנ-רעמוז רעצנַאג רעד ןופ לת ַא רע טכַאמ ,ןרעטש יד

 ןייא טזָאל ,טנַאקַאב זיא'ס יו לייוו ,ללכב טכענ-ןרעטש עלַא ןופ רָאנ ,רעד

 ףרעטש יד השוריב רעטייוצ רעד רעביא טכַאנ

 ךיוב ןפיוא ,לרעטסנעפ-ךַאד ןכרוד ןכָארקעגסױרַא ךעלעמַאּפ זיא לשרעה

 לדנעמ-שרעה ,ןעמיוק םוצ טרעטנענרעד ךעלעמַאּפ-ךעלעמַאּפ ךיז רע טָאה

 .ןרעה טשינ לָאז

 רעד טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג עקַאט זיא ןָאה רעד לדנעמ-שרעה ןוא

 ,טרעהעג טשינ טשינרָאג עקַאט טָאה רע זַא ,הליכא

 לדנעמישרעה .לגילפ יד ייב ןָאטעג ּפַאכ ַא לשרעה םיא טָאה לָאמַאטימ

 ןכָארבעגסיױא קירוצ רע טָאה קערש רַאפ זַא ,ןקָארשרעד ױזַא ךיז טָאה ןָאה רעד

 ,טקיּפעגסיױא טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןרעטש עלַא

 ןעגנוזעג ןוא ּפָאק ןרעביא טיירדעג ןָאה םענעקָארשרעד ןטימ טָאה לשרעה

 ; ןלַאפעגנייא דָארג םיא זיא סָאװ ,לדיל יינ ַא
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 ,רעקיּפנרעטש לדנעמ-שרעה,

 ,"רקיע רעד זיא הליכא יד -

 לשרעה ,ןעקנואוועגּפָארַא םיא וצ שירזממ ןבָאה למיה ןפיוא ןרעטש יד

 : ןיימ רעייז ןענַאטשרַאפ טָאה

 ,"הבוט יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ריד ן'רימ ,לשרעה;

 סָאד .טעילעמשטירּפ ױזַא ןעוועג ןָאה רעד זיא טונימ רָאּפ עטשרע יד

 זיא ,האנה ַאזַא טימ טייהרעליטש טעװַארּפעג טָאה רע סָאװ ,טײצלָאמ-ןרעטש

 טונימ רָאּפ עטשרע יד טָאה רֶע זַא ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא טכירעגמוא ױזַא

 ,םיא טימ ךיז טוט'ס סָאװ ,ללכב טסואוועג טשינ

 ןוא ּפָאק ןרעביא ןעיירד וצ ןביוהעגנָא םיא טימ טָאה לשרעה ןעוו טשרע

 קידָארומ ךיז רע טָאה ,רענַאידניא ןַא יו ןעמיוק םעד םורַא ןצנַאט ןעמונעג

 ,טעיירקעצ

 רעגייטש רעד זיא'ס יו ,טרעפטנעעגּפָא םיא ןבָאה לטעטש םנופ רענעה יד

 לטעטש ןופ םיטַאבעלַאב יד זַא ,יירעיירק אזַא ןרָאװעג זיא'ס .רענעה ןופ

 ,ןיוש טגָאט'ס זַא ,טניימעג ,רעסַאװ-לגענ ןסָאגעגּפָא ,טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה

 ריא ןופ ןעיירק עטלפייווצרַאפ סָאד טרעהרעד טָאה עמַאמפיטש סלשרעה

 ערעשטָאק רעד טימ ןוא דמעה ןליוה ןיא .הנכס יד טליפרעד טָאה יז ...לוגליג

 ןכרוד טרַאּפשעגכרודַא ךיז םיוק ,םעדיוב ןפיוא ףױרַא יז זיא טנַאה רעד ןיא

 ,לרעטסנעפ-ךַָאד

 יד ,ןלעטשרָאפ ןיילַא ןיוש ךיז ריא טנעק ,טזײלעגּפָא טָאה לשרעה סָאװ

 ,טעװעלַאשזעג טשינ םיא טָאה עמַאמפיטש

 ןופ םינמיס עָאלב"ןוא-ןיורב יד טנייה ךָאנ טזייו טניוורעמוז לשרעה

 :טניױלעג ךיז טָאה'ס רעבָא .ּפעלק ענעי

 ?טעװעטַארעג טרָאפ ךיא בָאה ןרעטש יד;

 טימ טשינ סעּפע ןרָאװעג ןָא טכַאנ רענעי ןופ זיא ןָאה רעד לדנעמ-שרעה

 ןטצעל םוצ לּפעק סָאד ןפרָאװרַאפ רע טָאה םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא .ןעמעלַא

 ,ףיוה םנופ לקניוו ַא ןיא לָאמ

 ,לשרעה ,רע .טשינ רענייק טסייוו ,טנייה זיא רע לוגליג ַא רַאפ סָאװ ןיא

 טלייצרעד ןוא רע טבעל טָא : ןמיס ַא .ּפעלק יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג רעבָא זיא

 ,ןילַא םיא טימ עקַאט ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ תוישעמ עתמא

 :לגייפ יד טימ השעמ יד ,לשמל ,טָא

 רוחב ַא ןעוועג לָאמטסנעד זיא לשרעה .קירַאק ןרָאי טימ סָאד זיא ןעשעג
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 לדייא רעטסעוװש ערעגניא ןייז .רענייב טימ גנוי ַא ,ןצניינ-ןצכַא רָאי ַא ןופ

 ריא יװ ,ךָאנ טָאה עמַאמפיטש יד רָאנ .טַאהעג הנותח טַאהעג ןיוש טָאה

 : טעשטרָאװעג ,רעגייטש

 טסוּפ םורַא ךיז טיירד סָאד רָאנ ,עטַאט ַא ןיוש גנוי ַאזַא זיא ןטייל ייב ,

 ןיימ יו ףוס ןבלעז םעד ןבָאה ךָאנ טסעוװ .ןדיימ ךָאנ ךיז טגָאי ,טסַאּפ ןוא

 ,"ךייר עניימ קנעדעג .,לדנעמ-שרעה

 יז זיא טניירפ ןייק .טעשטרָאװעג טָאה עמַאמפיטש יד סָאװ עלַאמ רָאנ

 -- ןָאה םעד לדנעמ-שרעה ןופ טיוט םעד טניז ןוא ,ןעוועג טינ לָאמנייק םיא

 ,טשינ יאדוװַא ןוא יאדווַא

 זיא ןָאה רעד לדנעמ-שרעה סָאװ גָאט ןיא --- רָאי סעדעי יז טָאה ,בגא

 טגָאזעג טָאה שמש רעד רזוע ןוא לוש ןיא טכיל ןבעגעג -- ןרָאװעג רטפנ

 2 ,סטלָאצַאב רַאפ שידק

 טַאהעג הנותח לזמ טימ טָאה לדייא רעטסעווש ערעגניא סלשרעה ,רוציקה

 ,לגניא ַא טימ ןרָאװעג ןגעלעג יז זיא רָאי םוצ ןוא

 טייז ַא ןיא ןעלשרעה ןפורעגקעווַא עטַאט רעד טָאה תירב ןרַאפ געט ייווצ

 : טגָאזעג םיא וצ ןוא

 וצ ןאבאראד ןייק רעבירַא רָאפ ןוא דרעפ סָאד ,ןוז ןיימ ,ןייא ןַאּפש ---

 לסעפ סָאד ןבעג ריד לָאז רע זַא ,ןוז ןיימ ,םיא גָאז ןוא רעקנעש םעד ןמלז

 ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ רימ רַאפ טלעטשעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,ןייוו

 רעטסכעליירפ רעד ןייז טעװ ,םיא גָאז ױזַא ,ןגרָאמרעביא ,םשה הצרי םא

 ןַאּפש ,לשרעה ,שטייב יד םענ .לקינייא עטשרע סָאד :ןבעל ןיימ ןיא גָאט

 לָאז תירב רעד ,ןייוו לסעפ ןטימ סנטייצַאב םוק ןוא רָאפ ןוא דרעפ סָאד ןייא

 ,טרעטשרַאפ ןרעו טשינ הלילח

 ןעועג ןענעז ןאבאראד ןופ רעקנעש רעד ןמלז ןוא עטַאט סלשרעה

 קיצנַאװצ ךרע ןַא טימ ,המשנ ןייא ןוא ףוג ןייא .רעדירב עטוג ענעריואוושעג

 טָאה ,ןפָארטעג לָאמַאכָאנ טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,קירוצ רָאי

 ןייו לסעפ ַא טלעטשעגּפָארַא ןגיוא יד ןיא רבח ןייז רַאפ רעקנעש רעד ןמלז

 סָאד זַא ,טגָאזעג םיא ,עציילּפ ןיא רבח ןייז קידנעוטי-ּפַאלק ַא ןוא ,רעלעק ןיא

 טעוו'ס ןעוו ןוא טגיילעגפיוא ןייז טעוו רע ןעוו ,ןעמענ ןקיש רע ןעק ןייוו לסעפ

 | .ןבעל ןייז ןיא גָאט רעטסכעליירפ רעד זיא'ס זַא ,ןטכוד םיא ךיז

 רעקנעש םעד ןמלז ייב לסעפ סָאד ןענַאטשעג זיא רָאי קיצנַאװצ ךרע ןַא

 ,טרַאװרעד ךיז טָאה'ס זיב ,רעלעק ןיא
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 םינּפ סנטַאט םעד ןעזעג לשרעה טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ,טייקיטכיל ַאזַא וצ לגוסמ זיא דיירפ עתמא רָאנ .ןענייש

 רעד טימ שטייב יד ןעמונעג ,ןגָאװ ןוא דרעפ טנַאּפשעגניײא טָאה לשרעה

 ; ןײרַא טנַאה ןיא דלָארט רעטיור

 *! ןַאבַארַאד ןייק ,ןַאטשַאק ,ָאיװ;

 דלעפ .ּפָארַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב .סגעוװ ךלהמ ַא ןעוועג זיא ןַאבַארַאד ןייק

 ,דלָאגנוז ןוא לגייפ .געוו עזַאּפ סעילָאּפָאט ,דלַאװ ןוא

 לשרעה זַא ,טרַאװעג טשינ ,ןפָאלעג זיא ,טַאז ןוא טורעגסיוא ,לדרעפ סָאד

 ,שטייב רעד טימ ןענָאמרעד סע לָאז

 םתס לשטייב ןטימ טלַאנקעג .רָאג זיב טגיילעגפיוא ןעוועג זיא לשרעה

 טשרע טָא ,םַארג ַא טלזיירגעג םיא ךיז טָאה ןּפיל יד ףיוא .ןײרַא טלעוו רעד ןיא

 : טכַארטעגוצ עקַאט

 ,ןַאב ַא רָאנ ,לדרעפ ןייק טשינ

 .ןַאבַארַאד ןייק טילפ ,סע טפיול

 ?שטייט'ס ,לשרעה :לדרעפ סָאד טגערפ

 ?שטייב יד ריד גיוט סָאוװ-וצ ,גָאז

 טָאה רַאפרעד .קירעביא זיא שטייב יד זַא ,טליפעג עקַאט טָאה לשרעה

 זיא לדיל ַא טימ לייוו ,רַאפרעד זיולב רשפא ןוא .לדיל סָאד טכַארטעגוצ רע

 ,געוו ןפיוא רעכעלמייה

 ךיז טָאה רעקנעש רעד ןמלז .ןַאבַארַאד ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא טכַאנרַאפ

 ןוז רעקיצנייא רעד ,טייקיניילק ַא .בוט-ןבא ןַא טימ יו ,טיירפרעד םיא טימ

 ! רבח ןטסעב ןייז ןופ

 :עצײלּפ רעד ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא ןעלשרעה טָאה רע

 ? ַאה ,ןרָאװעג טלַא ?עטַאט רעד סעּפע טכַאמ סָאװ --

 רעד ןמלז םיא טָאה ,תוחילש ןייז ןבעגעגרעביא םיא טָאה לשרעה זַא ןוא

 : עציילּפ רעד ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא לָאמַא רעדיוו רעקנעש

 ,בוטילזמ ַא זנוא טמוק'ס ,סע טסייה ,לשרעה ,ביל ךיד ךיא בָאה ױזַא --

 ןרָאװעג סע זיא ןרָאי יד טימ .טייטש ןייו לסעפ סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .רעכַאװש ץלַא רעטלע סָאװ :עטַאט ןייד ןוא ךיא יו טשינ ,רעקרַאטש

 ;טקידנערַאפ רעקנעש רעד ןמלז טָאה ץפיז ןפיט ַא טימ ןוא

 ! ןייוו לסעפ ַא וצ ןכילגעג ןעוועג טלָאװ שטנעמ רעד ןעוו ,ךַא --

 ַא ןעמונעגטימ טָאה רע שטָאכ ןוא ,דרעפ יד טנַאּפשעגסיױא טָאה לשרעה



 3591 ןספירש עטלמַאזעג

 -פיוא טזָאלעג טשינ סע רעקנעש רעד ןמלז טָאה ,םייה רעד ןופ רעבָאה לקעז

 : ןדניב

 וטסייטשרַאפ ,טנייה .סגעווקירוצ ףיוא ןבָאה וטסעװ רעבָאה לקעז ןייד ---

 ןייא ןופ ןסע ןלעוו ייז .קעשָאל ןיימ ןופ טסַאג רעד קעשָאל ןייד זיא ,ךימ

 .ןענַאטשרַאפ .,סָאבעלַאב ןיא ןטָארעג ,םיחרוא ביל טָאה קעשָאל ןיימ .עטערָאק

 ?לשרעה

 רעד ןמלז םיא טָאה ,דרעפ ןטימ טקיטרַאפעגּפָא ךיז טָאה לשרעה זַא

 ,ןייו ךעלזעלג ייווצ ןסָאגעגנָא .עילַאס רעסיורג רעד ןיא ןטעברַאפ רעקנעש

 ; טסַאג ןרַאפ עטייווצ סָאד ןוא ךיז רַאפ סנייא

 ! ריד ןופ תחנ ןבָאה עטַאט ןייד לָאז ןוא ,לשרעה ,םייחל --

 רעד ןמלז .געוו ןגנַאל םנופ קירעגנוה ןוא דימ ןעוועג זיא לשרעה

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא טליפרעד סע טָאה רעקנעש

 ןעמוקוצקירוצ ביוחמ זיא עטתינולּפ ןיימ ,לשרעה ,קירעגנוה טסיב --

 ,היוול ַא וצ ןעגנַאגעג זיא יז ,עגר עדַאיל ַא

 עלַא ףיוא, ,לסיז ,בייוו סרעקנעש םעד ןמלז זַא ,טסואוועג טָאה לשרעה

 ,טָאטש ןיא היוול עשידיא ןייא ןייק טשינ טלעפרַאפ ,"רעדניק עשידיא

 : ןגָאז וצ עבט ַא טַאהעג יז טָאה ,היוול ַאזַא ןופ קידנעמוקקירוצ ,דימת

 "! רעדניק עשידיא עלַא ףיוא ,ןעוועג סָאד זיא היוול ַא ,

 עשידיא עלַא ףיוא לסיז, טָאטש ןיא ןפורעג רַאפרעד עקַאט יז ןעמ טָאה

 ."רעדניק

 ןמלז ןוא ןעמוקעג םייהַא זיא "רעדניק עשידיא עלַא ףיוא לסיז; ןעוו

 יז טָאה ,ןבָאה רימ טסַאג ןביל ַארַא'ס ,טלייצרעד ריא טָאה רעקנעש רעד

 רעד ןגעוו ןלייצרעד סָאד טגײלעגּפָא .ערעשטעוו יד ןטיירגוצ ןעמונעג ףכית

 .רעטעּפש ףיוא היוול

 טנעקעג טשינ רעמ ךיז יז טָאה ,שיט םייב ןסעזעג ןענעז עלַא ןעוו רעבָא

 ןוא סעקוועשטיּפ עלַא טימ היוול רעד ןגעוו ןלייצרעד ןעמונעג ,ןטלַאהנייא

 :רעגייטש ריא ףיוא טקידנערַאפ

 !רעדניק עשידיא עלַא ףיוא ,טַאהעג רע טָאה היוול ַא --

 "עג טָאה סָאװ ,חיר-היוול רעד .ןעמוקַאב טשינ ןסע סָאד זיא ןעלשרעה

 םעד ןגָאלשרַאפ םיא טָאה ,דייר ריא ןופ ןוא עקרעקנעש רעד ןופ ןגָאלש

 ,טיטעּפַא

 טָאה םולח ןיא .רעגעלעג ןייז ףיוא ןלַאפעגקעװַא לשרעה זיא רעדימ ַא
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 ןַא טימ טייג עטַאט רעד .הטימ יד ןגָארט ןדיא ריפ ,היוול ַא ןעזעג רע
 טייג סָאװ ,ןעמַאמפיטש רעד וצ טגָאז ןוא טצפיז רע .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא
 :קידנגייווש םיא ןבענ

 "!לשרעה רעמ ָאטשינ ,ןיוש;

 :ךָאטש ַא טימ ּפָא םיא טרעפטנע עמַאמפיטש יד ןוא
 ןריובעג טלָאזעג טשינ רעסעב טָאה'ס ...ןעוועג טישכת רערעייט ַא; --

 ."ןרעוו

 .עקרעקנעש יד לסיז ,דרע רעד רעטנוא ןופ יו ,סיוא טסקַאװ םיצולּפ
 ןטימ טלטייט יז .ךעלטנייוועג יװ ןלַאפעגנייא רעמ ןקַאב יד ,ךיוה ןוא רַאד
 : ןרעה ןלָאז ןדיא עלַא ,לוק ַא ףיוא ּפָא ךיז טפור ןוא ןורא ןפיוא רעגניפ

 *! רעדניק עשידיא עלַא ףיוא ,לשרעה רעזנוא טָאה היוול ַא רעבָא;
 סייו .טדניוװשרַאפ היוול יד .םלענ טרעו ,טדניוװשרַאפ עקרעקנעש יד

 ךיז ןענעז עלַא .תירב ,סלשרעה ,ןייז -- תירב ַא רָאג זיא'ס ,סָאװ ךיא
 יו טעז לשרעה .ךעקעל טימ טסייברַאפ'מ ,ןייו טקנירט ןעמ ...חמשמ
 ןשיוצ רע טלַאה רעסעמ סָאד .םיא וצ ךיז טרעטנענרעד להומ רעד עשטיא
 -עג לָאמנייא ןיוש םיא טָאה ןעמ זַא ,ןָאט יירשעג ַא ליוו לשרעה .ןייצ יד
 ,רעווש םיא ןענעז סיפ יד רָאנ ,ןפױלטנַא ליו רע .טשינ ןעק רע רָאנ ,טילמ
 ...יילב יװ

 ןיא .ןגיּפשעגסיױא לָאמ יירד ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז סָאה לשרעה
 רעקנעש םעד ןמלז ייב .טלדנַאװעג ןוא טלדנַאהעג ןדיא ןיוש ןבָאה ןסיורד
 עקרָאכַאמ טרעכיורעג ןבָאה ייז .םירעױּפ ןסעזעג ןיוש ןענעז קנעש ןיא
 ,ןייוו ןעקנורטעג ןוא

 עג ךיז טָאה רע .רענעוטעגנָא ןַא ןעוועג לשרעה זיא ייווצ ןוא סנייא
 ןמלז .לדרעפ סָאד טנַאּפשעגנייא ךָאנרעד ,סופ ןייא ףיוא טנוַאדעגּפָא ,ןשַאוו
 ,ןגָאװ ןפיוא ןייוו לסעפ סָאד ןגײלפױרַא ןפלָאהעג םיא טָאה רעקנעש רעד

 ! ןַאטשַאק ,ָאיװ ---

 טימ "רעדניק עשידיא עלַא ףיוא ,, לסיז ןזיוװַאב ךיז טָאה ןרָאפּפָא ןרַאפ
 ַא :געװ ןפיוא ןסע ןבעגעגטימ םיא יז טָאה סָאד .טנַאה רעד ןיא לקעּפ ַא
 טשרע : ןירַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע ףרַאד ןעמ ; ןרָאפ גָאט ןצנַאג ַא ,טייקיניילק
 ,םייהַא ןעמוקנָא ףליה סטָאג טימ רע טעװ וצ-טכַאנרַאפ

 עקרעקנעש רעד ןקוק וצ ןטימעגסיוא ,לקעּפ סָאד ןעמונעג טָאה לשרעה
 טָאה סָאװ ,עקרעייג"היוול יד טָא ,טַאהעג טנייפ יז טָאה רע .ןגיוא יד ןיא
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 ןעגנערב וצ םיא טיירג ןעוועג ,םולח ןיא טכַאנ ענעי טרעטנָאלּפעגמורַא םיא ךיז

 ,הרובק וצ

 םיא ןופ ךיז טָאה ,ןַאבַארַאד ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא לשרעה ןעוו טשרע

 ,םולח ןקיטכענ םנופ ןטָאש רעד ןָאטעגּפָא

 ,ךַאילש ןטיירב םוצ ךיז רע טעוװערעקרַאפ טָא ןוא ,לימטניוו יד זיא טָא

 םייהַא זיב דלַאוװ ךרוד ןוא דלעפ ךרוד ּפָארַא-גרַאב ,ףױרַא-גרַאב טפיול סָאװ

 ,לטעטש ןיא

 -טימ ;ןלַאפרַאפ רָאנ .קירעביא ןעוועג ךיוא זיא קירוצ ףיוא שטייב יד

 .ןעגנערב םייהַא יז ןעמ ףרַאד ,ןירַא געוו ןיא יז ןעמונעג

 .רעקיביטש ַא ךַאילש רעד ,רעסייה-קידרעמוז ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 ,לקער'ס ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה לשרעה

 ! היחמ ַא ,הֵא --

 ןענערב ןוא ןטָארב רעמ ץלַא ןעמונעג ןוז יד טָאה ,רעטייוו סָאװ רָאנ

 ,םעטָא םעד ןּפַאכ טנעקעג םיוק טָאה רע ,ןקורט ןרָאװעג םיא זיא זלַאה ןיא

 :דלָאי רעתמא רעד זיא רע זַא טּפַאכעג לשרעה ךיז טָאה לָאמַאטימ

 לסעפ סָאד ,תמא .טשרוד רַאפ סיוא טייג רע ןוא ,ןייוו לסעפ ַא טגיל ןגָאװ ןיא

 ,ּפוז ַא ןבעג טעװ רע זַא ןטַאש סע ןעק סָאװ רָאנ ,תירב ןרַאפ זיא ןייוו

 ? לביארַאפ ןבָאה טעװ רעװ ןוא ןּפַאכ ךיז טעו רעוו ? טשרוד םעד ןשעל

 םנופ קרָאק םעד טּפעלשעגסױרַא לשרעה טָאה ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןוא

 .ןָאטעג עקָאילשז ןטסעפ ַא ןוא ןגיובעגוצ ךיז ,לסעפ

 ןטסעפ םעד ןופ .קרַאטש ןוא טלַא ןעוועג זיא ,טגָאזעג יװ ,ןייוו רעד

 ןבָאה ןגיוא יד ,ּפָאק רעד ןעיירד ןביוהעגנָא ןעלשרעה ייב ךיז טָאה קָאילשז

 קילג ַא .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רע זיא טָא-טָא ןוא .ןּפעלק ןעמונעג םיא ייב ךיז

 .געוו םעד טנעקעג טָאה לדרעפ סָאד סָאװ

 טָאה רע זַא רָאנ .טשינ רֶע טקנעדעג ,ןפָאלשעגּפָא ױזַא זיא רע ליפיוו

 ןענעז ןגָאװ םעד םורַא :דליב ענדָאמ ַא ןעזרעד רע טָאה טּפַאכעגפיױא ךיז

 -טיוט ןעוועג ןענעז עלַא ןוא דרע רעד ףיוא לגייפ טרעדנוה רעבירַא ןגעלעג

 .רוכיש

 -רַאפ וצ ןסעגרַאפ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג לשרעה ךיז טָאה טציא טשרע

 ןענעז ,ןפָאלשעג זיא רע תעשב .קרָאק ןטימ לסעפ סָאד קירוצ ןּפָאטש

 זיא ןוא ןייו םנופ ןָאטעג ּפוז ַא טָאה לגיופ רעדעי .לגייפ יד ןגיולפעגנָא

 ,דרע רעד ףיוא רוכיש ןלַאפעגקעװַא ףכית
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 יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע .ןגָאװ םנופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא לשרעה

 ליפיוזַא ,דָאש ַא .ןרעטכינסיוא ךיז ןלעװ ייז ןעוו ,ןעילפעצ ךיז ןלעװ לגייפ

 ךיז ןלעװ ייז ןעוו ,החמש עתמא יד ןייז טעוו'ס .לָאמַאטימ לגייפ ענייש

 ,תירב ןפיוא ןגרָאמ ןליּפשעצ

 סנייא ייב סנייא .םעדָאפ ןגנַאל ַא ןענופעג רע טָאה ךיז ייב ענעשעק ןיא

 ,ןפָאלשעג קַאמשעג ןענעז סָאװ ,לגייפ יד ןופ ךעלסיפ יד ןדנובעג רע טָאה

 טָאה ,םעדָאפ ןגנַאל ןטימ לגייפ עלַא ןדנובעג טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא

 טציא .,ּפונק ןטסעפ ַא טכַאמעג .ךיוב םורַא טלקיװעגמורַא םעדָאפ םעד רע
 .ןרעטכינסיוא ךיז ןלעוו ייז ןעוו וליפַא ,ןעילפקעװַא ןענעק טשינ ןיוש ייז ןלעוו

 לשרעה טָאה ,ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טעברַא לקיטש ןטימ ןדירפוצ

 -רעדיוו זיא ןוא ןייוו לסעפ םנופ ןָאטעג ּפוז ןטסעפ ַא לָאמַאכָאנ טניוורעמוז

 .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא לָאמַא

 יו טליפרעד רע טָאה ,למירד ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע זַא ןוא

 ,סנקלָאװ יד ןָא רע טריר ּפָאק ןטימ ןוא ,ןטפול רעד ןיא ןעלּפַאצ סיפ ענייז

 ,טרעטכינעגסיוא לגייפ יד ךיז ןבָאה ,ןפָאלשעג קַאמשעג זיא רע תעשב
 לשרעה טימ ןעילפ ןעמונעג ןוא ,לגילפ ערעייז ןופ ףָאלש םעד טלסײרטעגּפָא

 ,למיה ןפיוא טפישעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ יד וצ ףױרַא ,ףױרַא טניוורעמוז
 לדרעפ סָאד טרעהעג טָאה רע .דחּפ רַאפ טרעטַאלפעג טָאה ץרַאה סלשרעה

 טזָאלעג טָאה רע זַא ,םיא טנָאמרעד ,םיא טפור'ס .ןעשזריה געוו ןפיוא ןטנוא

 טעװ עטַאט רעד זַא ןוא תירב רעד זיא ןגרָאמ זַא ,רקפה ףיוא ןייוו לסעפ סָאד
 .החמש עטרעטשרַאפ ַא ןבָאה

 וצ -- ,טרסומעג ןיילַא ךיז לשרעה טָאה -- ,ןבעל'כ ,השעמ ענייש ַא --

 ךיד ןגָארט ייז ,עז ;וטסָאה טציא ?ַאה ,לגייפ יד טגיוטעג ריד ןבָאה סָאװ
 ?ןגָארטרַאפ ךיד ןלעװ ייז ואוו טסייוו רעוו ןוא ,דמלמ םעד חור ַא יװ ,קעװַא

 ,ןלַאפרַאפ ןעוועג זיא'ס ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה רסומ רעד רָאנ

 ןטימ ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לדרעפ םוצ ןגירשעגּפָארַא טָאה לשרעה

 :ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ,ךַאילש

 ייז .געװ םעד טסנעק וד .ןַאטשַאק ,ןייוו לסעפ סָאד םייהַא ריפ --
 -לזמ, ַא רימ ןופ ּפָא ביג ןעלדייא ,ןטַאט םעד ןסירג זָאל ,ןַאטשַאק ,טנוזעג
 ,גייפ ַא ןעמַאמפיטש רעד ןוא ?בוט

 סָאװ ןרעה וצ רעסעב ידכ ,ןרעיױא יד טציּפשעג טָאה לדרעפ סָאד
 זָא ,סיוא טזייוו ,ןוא .סנקלָאװ יד רעטנוא ןופ ּפָארָא םיא וִצ טיירש לשרעה
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 טזָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ םעד ןָאטעג יצ ַא טָאה רע לייוו ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 .ןײרַא געוו ןיא שטייב רעד ןָא ןוא סָאבעלַאב םעד ןָא ןיילַא

 ירעכעה ןוא רעכעה ץלַא לשרעה רעזנוא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,לגייפ יד

 רעביא גנַאזעג ַא .םעט-אלמ ןעוועג זיא גנַאזעג רעייז .ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה

 .סנקלָאװ יד רַאפ ןוא טניוו ןרַאפ ףוז רעד רַאפ ,ןעגנַאזעג עלַא

 ןײלַא ךיז ךָאנרעד ןוא גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ עלייוו ַא ךיז טָאה לשרעה

 לגייפ יד .זלַאה ןיא לפייפ ַא ,סנייש ַא טַאהעג רע טָאה לוק ַא .ןעגנוזעצ

 : ךיז ןשיווצ טסעומשעגכרוד ךיז ןוא טשודיחרַאפ ךיז ןבָאה

 ירע ןעק ןעגניז רעבָא ,זנוא טימ טילפ סָאװ רעד טָא ,לגיופ רענדָאמ ַא --

 ןייז ןוא --- ,רעטייווצ ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,לגיופ רענדָאמ ַא עקַאט --

 .ןשרַאק עטיור עקיטייצ יװ טקעמש רע ,שרעדנַא ןצנַאגניא זיא ריש

 בָאה ךיא -- ,עלעגייפ גנוי ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- !ןשרַאק עטיור ---

 .ןשרַאק עטיור ביל

 רעװ -- ,לגיופ רעקירָאי-לטימ ַא טקזוחעג טָאה -- ,לגיופ ַא םכח ַא --

 ,הטוש ַא ןדייס ,ןשרַאק ןקיּפ וצ טנייפ סָאד טָאה

 -- ,לגיופ רערעטלע ןַא טגָאזעג טָאה --- ,הרבח ,סָאװ ריא טסייוו ---

 ןיוש ןזומ ןשרַאק יד ,דָאס-ןשרַאק ןיא קינװָאדַאס לוונייז וצ ןעילפ רימָאל

 .קיטייצ ןייז

 -עגרעטנוא לגייפ עלַא ןבָאה --- ! דָאס-ןשרַאק ןיא ! דָאס-ןשרַאק ןיא --

 טָאה'ס ואוו ,טשענַאגיצ ןייק םודנעּפ-םודנעה ןעילפ טזָאלעג ךיז ןוא ,טּפַאכ

 ,דָאס-ןשרַאק סלוונייז ןענופעג ךיז

 -- ןברוח ןתמא םעד טכַאמעגנָא דָאס-ןשרַאק סלוונייז ןיא ןבָאה לגייפ יד

 סָאװ ,טנעה יד ןיא סמיזעב יד טימ סעלדישַארטס יד .לשרעה טלייצרעד

 .ןפלָאהעג טשינרָאג ןבָאה ,ןענַאטשעג טרָאד ןענעז

 דָאס-ןשרַאק סלוונייז ןיא לגייפ יד טימ ילפ םעד טָא קנַאדַא עקַאט ןוא

 טָאה'ס .קידָארומ ןעוועג זיא ןעילפ סָאד .ןרָאװעג טעװעטַארעג לשרעה זיא

 .ןרעיוא יד ןיא טעמושזעג ,ןגיוא יד ןיא טלקנוטעג ,ּפָאק ןיא טלדניוושעג םיא

 ,םיובנשרַאק ןטשרע ןפיוא טזָאלעגּפָארַא לגייפ יד ךיז ןבָאה םיוק רעבָא

 ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ,ייווצ ןוא סנייא םעדָאפ םעד ןסירעגרעביא לשרעה טָאה

 ,םייהַא טזָאלעג ךיז ןוא טױלּפ ןרעביא ןעגנורּפשעגרעבירַא ,םיוב םנופ

 זיא לשרעה .ליימ ריפ יו רעמ טשינ ןעוועג זיא םייהַא טשענָאגיצ ןופ
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 ןלַאפעגנירַא רעקידעבעל ַא םיוק רע זיא בירעמ ךָאנ ןוא ,םעטָא ןַא ןָא ןפָאלעג

 .ןיירַא בוטש ןיא ןטַאט םוצ

 ,ריט רעד רַאפ ןייוו לסעפ ןטימ ןבילבעג ןייטש דָארג זיא לדרעפ סָאד

 ,ןפָארטעג ךיז טָאה ןעלשרעה טימ סָאװ ,טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רענייק זַא ױזַא

 יד טימ השעמ יד טלייצרעד לשרעה טשרע טָאה תירב ןפיוא סנגרָאמוצ

 ןלָאז עלַא ידכ ןוא .ןעשעג םיא טימ זיא סָאװ ,סנ ןסיורג םעד ןופ ןוא לגייפ

 ןעגנוזעגרעביא ןעמעלַא רַאפ רע טָאה ,תמא םעד טלייצרעד רע זַא ,ןסיוו

 ןגָארטעג םיא ןבָאה ייז תעשב ,ןעגנוזעג ןבָאה ייז סָאװ ,לגייפ יד ןופ דיל סָאד

 ,ןטפול רעד ןיא

 ןבָאה רימ טָאג ןטוג ןוא ןסיורג ַארַאס ,ןעז וצ זיא השעמ רעד ןופ

 ,טניוורעמוז לשרעה יו קַאדייל ַאזַא ןפלעה ןוא ןייז ליצמ טנעקעג טָאה רע ביוא

 ןגלָאפ סָאװ ,ןדיא עקיטכרָאפסטָאג ןוא עכעלרע עלַא ןייז ליצמ יאדוװַא רע טעוװו

 .ןגעוו ענייז ןיא ןעייג ןוא ןטָאבעג סטָאג

 ,הלס ןמא



 סעסנָאװ סצירפ ןטימ השעמ יד

 ןופ לטעטש שידיא ןיילק ַא ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה השעמ יד .השע

 -רַאפ זיא סקנּפ רעד .סקנּפ ןטלַא ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ זיא יז .ןלױּפ

 עקיזָאד יד טקנעדעג סָאװ ,רעטצעל רעד ןיב ךיא ,ןלַאפרַאפ ,ןרָאװעג טנערב

 !טרעה .ךייא יז ךיא לייצרעד ,טרָאװ ייב טרָאװ השעמ

 .סנרּפ לטָאמ ןעמָאנ ןטימ דיא ַא טבעלעג טָאה לטעטש שידיא ןיילק ַא ןיא

 הנויח ןייז ןגיוצעג טָאה רע --- טסייה סָאד ,רערעש ַא ךַאפ ןופ רע זיא ןעוועג

 .סעדרָאמ עשיאיוג ןלָאג ןוא ּפעק עשיאיוג ןרעש ןופ

 "עג ןענעז רעפרעד עקימורַא יד ןופ םייוג .דירי ַא טלעטשעג ךיז טָאה

 -נײרַא ךיז ייז ןופ רעוו-רעוו טָאה ,ןײרַא לטעטש ןיא סטוגה לכ טימ ןעמוק

 -רעטנוא ,סנרּפ לטָאמ וצ רעוו-רעוו ןוא ;קנעש ןיא רעגניז הנוי וצ טּפַאכעג

 .עדרָאמ יד ןלָאגּפָא רעדָא ,רָאה יד ןרעש

 "דירי ַאזַא ןיא טזיילעג טָאה סנרּפ לטָאמ סָאװ ,תועבטמ ענרעּפוק יד

 ,סָאד טלדנַאהעגנייא רע טָאה ייז רַאפ .טסעג עטגיילעגנָא ןעוועג ןענעז ,גָאט

 .רעליימ יד רעדניק יד טימ בייוו םעד ןּפָאטשרַאפ וצ ףרַאד ןעמ סָאװ

 עקַאט הסנרּפ טימ זיא .רָאי ןיא עטלייצעג ןעוועג רעבָא ןענעז געט-דירי

 טלעפ -- הסנרּפ טלעפ'ס ואוו טרָאד :זיא ללכ ַא ןוא .קידלגיופ טשינ ןעוועג

 ,תיב-םולש

 עלעגייפ ,בייוו ןייז .טַאהעג טשינ תיב-םולש ןייק סנרּפ לטָאמ עקַאט טָאה

 ,שטעּפ טימ ןעוועג דבכמ טפָא םיא ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד םיא זיא ,עטיור יד

 -ּפָארַא גנידצלַא טָאה ,ריא ןופ רעכעה ּפעק ייווצ עצנַאג טימ שטָאכ ,לטָאמ ןוא

 "ורוצ-ךימיזָאל, ,שטנעמ רעליטש ַא ןעוועג עבטב זיא רע לייוו ,ןעגנולשעג

 .ןגיוא ענעקָארשעגרעביא ,עטכייפ טימ ,דיא "רימ-וצ-וטסָאה-סָאװ

 טלָאװ רע ךיילג ןגיוושעג ןוא םונהיג'ס ןטילעג לטָאמ רעזנוא עקַאט טָאה

 טּפַאכעגנָא טנעה ענעגייא יד טימ ןיילַא ןוא קידלוש ןתמא ןַא ףיוא ןעוועג עקַאט

 .בוטש רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא יז ןוא קיּפישט םייב הסנרּפ יד

 זיא בייוו ןייז תעשב ןעוועג זיא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ המקנ עקיצנייא יד

 טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,עריא ןדלַאװעג יד ןוא תולוק יד .,דניק וצ ןעגנַאגעג

3651 
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 םנופ רעטמעטַאב ןוא רעסיז ןעוװעג םיא רַאפ ןענעז ,למיה ןטעביז םעד
 ,רמז סניבר

 לסילש םעד ןטעב ןיבר םוצ ןרָאפעג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא תולד רעד

 תואצוה ןייק ףיוא טשינ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רשפא .ןבָאה-רעדניק וצ
 רעטשרעביױא רעד םיא טָאה .ןוידּפ ןייק ןבעג וצ טשינ טָאה ןוא ןרָאפוצ

 ,החריט עקיזָאד יד טרָאּפשרַאפ

 טָאה לזמ-םילש רעד ןוא ,טלדניקעג טפָא טָאה עטיור יד עלעגייפ ןוא

 ,המקנ ןופ םעט ןסיז םעד טליפעג טפָא

 יו ,רשפא ןוא ןפָאלעג עקַאט רשפא .ןעגנַאגעג ךיז ןענעז ןרָאי יד ןוא

 ןגיולפעג ייז ןענעז ,ךעלכיב-השעמ יד ןיא רעביירש יד ןביירש'ס

 ןוא עלעגייפ עטתינולּפ ןייז טימ טרעטלעעג ךיז טָאה סנרּפ לטָאמ ןוא

 עיינ ַא ,רעקיּפ םעיינ ַא רָאי ןדעי טימ ,טרעמעג ךיז טָאה דניזעג-זיוה ןייז
 ,האצוה

 :השעמ ַא רעבָא ךיז טכַאמ

 ,ץירּפ ַא טקיטלעװעג טָאה רעפרעד עקימורַא יד ןוא לטעטש ןרעביא
 טגעלפ ענייז םירעױּפ יד ,סעסנָאװ עשיליוּפ טימ בלכ ַא ,עשורמ-עשר ַא

 רע טָאה ןדיא יד ןוא ,טייקיניילק רעטסנעלק רעד רַאפ טולב זיב ןסיימש רע

 ,האנש רענעסיברַאפ ַא טימ טַאהעג טנייפ םתס

 ךיז ןעמ טָאה רעיוא ןפיוא .ןמלא ןַא ןעוועג זיא ץירּפ רעקיזָאד רעד
 ,הצירּפ עמורפ עקנַארק יד ,בייוו סָאד טמסענּפָא סָאד טָאה רע זַא ,טלייצרעד
 טָאה יז ןכלעוו טימ ,ךורייוו םעד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע לייוו
 עלַא ןיא טלעטשעגקעװַא טָאה יז סָאװ סענָאקיא יד ,םירדח עלַא טליפעגנָא
 טייקרעגָאמ יד ןוא ,טסַאפעג טָאה יז סָאװ ,םיתינעת עטּפָא יד ןוא ,ןעלקניוו
 ,םיתינעת עקיזָאד יד קנַאדַא עריא

 טגָאזעג לָאמַא ןבָאה רע לָאז -- ,טעב ןיא בייוו ַא ןבָאה ףרַאד ךיא --

 ! הליפת ַא טימ ןפָאלש גנַאל ןבעל ַא סָאד ןָאק רעוו --- .טניירפ ענייז וצ

 רעטייוו טָאה ,סע טסייה הצירּפ יד ,"ןייב ןוא טיוה ןופ הליפת יד, רעבָא
 ןוא םיתינעת טסַאפעג ,לָאשטשָאק ןוא טכיל ןדנוצעג :עקיריא סָאד ןָאטעג
 ןשיוצ למלצ ןדלָאג ַא טימ ןטָאש ַא -- גָאט וצ גָאט ןופ רערעגָאמ ןרָאװעג

 תוליפת טלּפערּפעג ,ץַאלַאּפ ןרעביא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ןטסירב ערַאד יד

 ,רעטָאק םעד יו ערה-רצי סצירּפ םעד טרעהעג ןוא

 ,הצע ןַא ןבעגעג רעבָא ךיז טָאה ,גנוי רעקיפיפ ַא ,ערה-רצי סצירּפ םעד



 367 } ןטפירש עטלמַאזעג

 ץירּפ םעד ,סָאבעלַאב ןייז טריפעג רע טָאה ןגעטש ןוא ןגעוו עטיירדרַאפ טימ

 םעד ייב ןוא ,דלַאװ ןדליוו עמַאס ןיא לַאװק ןקידנעלדורּפש ַא וצ ,סע טסייה

 הצירּפ ַא ,יקסניצלַאװ ַאדגַאמ ענייש יד ןפָארטעג ץירּפ רעד טָאה לַאװק ןקיזָאד

 ענייא ריצַאּפש ַא טכַאמעג דָארג טָאה סָאװ ,קעטנָאיַאמ ןקידתונכש ַא ןופ

 ,ןײלַא

 יז רעדייא ,ַאנעלַאדגַאמ ַאירַאמ יװ קידערה:רצי ןוא ןעוועג יז זיא ןייש

 ןרָאװעג רע זיא ,ןעזרעד יז טָאה ץירּפ רעזנוא זַא ןוא .ןָאטעג הבושת טָאה

 ןייז ןוא ריא ןשיווצ ךיילגרַאפ םעד טכַאמעג טָאה רע זַא ןוא ,ךיז רעסיוא

 ,זיא רע רַאנ ַארַא'ס ןעזעגנייא רע טָאה ,םינּפ םענעטעמרַאּפ ןטימ *הליפת;

 ףיוא ןיילַא ךיז רע טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ עקיצנייא ןוא עטשרע סָאד ןוא

 ."לזייא רעטלַא , ןפורעגנָא לוק ַא

 ןיא דוסב ץלַא ,סטירד ַא ,סטייווצ ַא ןעמוקעג זיא שינעגעגַאב םעד ךָאנ

 ןסיוו טשינ לָאז "הליפת, יד ,לַאװק םייב דלַאװ

 יז טָאה עקשַאנָאמ ַא יו .טסואוועג טשינ עקַאט טָאה ?הליפת ,, יד ןוא

 ןבָאה סָאװ ,ךעלצענַאק יד ןופ ןייש םייב .סענָאקיא עריא ןשיוװצ טלדנַאװעג

 ןעזעגסיוא ןילַא יז טָאה ,רעדליב עקילייה יד רַאפ טכַאנ ןוא גָאט טנערבעג

 .ענָאקיא עקידנעייג ַא יו

 רעמייב יד ,ןעגנוזעג לגייפ יד לייוורעד ןבָאה דלַאװ ןיא ןטרָאד ןוא

 -ציּפש ענעדיישרַאפ ןָאטעגּפָא טָאה ,ץעגייש-השעמ ,טניוו רעד ןוא ,טשיורעג

 :ןסקופ יד ןוא ןזָאה יד ןקָארשעגרעביא ,ךעל

 ! טייג ץירּפ רעד --

 רעד ןָא ןוא טניה ענייז ןָא רעבָא .ןעגנַאגעג עקַאט זיא ץירּפ רעד ןוא

 ַאירַאמ רענייש רעד ףיוא טרַאװעג רע טָאה רעטרעדורעצ ַא .דימת יװ ,סקיב

 טייצ לסיב רָאּפש ַא ןטרַאװ טזָאלעג לָאמ עלַא יוו םיא טָאה סָאװ ,ַאנעלַאדגַאמ

 סָאװ ,לרעטכעלעג ַא טימ רעמייב יד ןשיווצ ןופ טקעלּפטנַא ךיז טָאה יז זיב

 ,םימעט עלַא טַאהעג טָאה

 ןיא זיא ,ןפערט ךיז ןגעלפ ייז ואוו ,לַאװק םייב דלַאװ ןיא ןטרָאד ןוא

 למיה ןיא "הליפת, יד ןקיש וצ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג ןריובעג גָאט םענייש ַא

 רעגנוי רעד רַאפ סטוג סָאדלַא עקילייה עלַא ייב ןטעבסיוא לָאז יז ,ןיירַא

 .סעסנָאװ עשילױוּפ יד טימ ץירּפ םעד ,קינערה-רצי ןטלַא םעד ןוא עלהצירּפ

 רענייק ,רעיוא ןפיוא ליטש ,קנעש ןיא םירעוּפ יד טסעומשעג ןבָאה ױזַא
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 זיא ץירּפ ןרַאפ דחּפ רעייז לייוו ,ןלייצרעד רעטייוו סע ןוא ,ןרעה טשינ לָאז
 ,סיורג רעייז ןעוועג

 רַאפ טינקעג טָאה הצירּפ יד סָאװ םעדכָאנ ,טכַאניב ַא ןיא :היארהו
 ךיז יז טָאה ,תוליפת עריא טגָאזעגּפָא םורפ ןוא רעדנוזַאב ענָאקיא רעדעי
 ןענַאטשעגפױא טשינ רעמ זיא ןוא ןפָאלש טגיילעג

 אישק ַא --- ןגרָאװרעד ױזַא םתס רשפא ןוא ,טמסעגּפָא יז רע טָאה רשפא
 יד זַא ,טסואוועג רָאנ טָאה ןעמ .טסואוועג טשינ ןעמ טָאה יונעג ! השעמ ַא ףיוא
 רעד ןוא סעסנָאװ יד טימ ץירּפ ןרַאפ געוו ןיא ןייטש ַא ןעוועג זיא "הליפת}
 .הנמלא ןַא ןעוועג ,בגא ,זיא סָאװ ,עלהצירּפ

 םיחלג יירד .עכעליירפ רָאג ַא ןעוועג זיא "הליפת, רעד ןופ היוול יד
 ,רעדליב עקילייה ןגָארטעג ןבָאה סעטרעיוּפ .המשנ ריא רַאפ טלּפערּפעג ןבָאה
 ,לבָא רעתמא ןַא יו ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןעגנַאגעג זיא ץירּפ רעד ןוא

 ,רעטסנעפ עלַא ןענעפע ןסייהעג ץירּפ רעד טָאה ,טיוט ריא ךָאנ ףכית רָאנ
 רעמורפ רעד טקישעגכָאנ םיא ,םירדח עלַא ןופ ךורייוו םעד ןבירטעגסױרַא
 ןכָאנ זיא יז עכלעוו טימ ,עקיליײה עריא עלַא ןוא יז ידכ ,ןדע"זג ןיא הצירּפ
 ,ןייז היחמ ךיז ןלָאז ,לּפענקבש-לּפענק אמתסמ טיוט

 רעד ןופ טיוט ןכָאנ ןכָאװ יירד יו רעמ טשינ עקַאט ,ןכָאװ יירד ןיא
 .עלהצירּפ רעגנוי רעד דובכל טיײצלָאמ ַא טכַאמעג ץירּפ רעד טָאה ,הצירּפ
 ןופ םיצירּפ יד ,טסעג ענעטעברַאפ עלַא רַאפ רע טעוו טייצלָאמ םייב ןטרָאד
 ןייז זיא ,עלהצירּפ עגנוי יד ,יז זַא ,ןרעלקרעד ,סעקטנָאיַאמ עקימורַא יד
 טעװ ,טייל רַאפ ןוא טָאג רַאפ ןסַאּפ ךיז טעוו'ס ןעוו ,ןכיג ןיא זַא ןוא הלכ
 : .הנותח יד ןייז

 ןבָאה םיתרשמ יד .טנוװָא-קיטנוז ַא ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה הדועס יד
 ןָאט וצ ןעוועג זיא ליפוזַא ,םעטָא םעד ןּפַאכ טנעקעג םיוק קיטנוז םענעי
 ,טייצלָאמ ןכעלגינעק םעד ןטיירגוצוצ ףיוא

 רעד טָאה ,ירפרעדניא רעגיײזַא ןעצ םורַא ,קיטנוז םענעגייא םעד ןיא
 עלַא טימ סנרּפ לטָאמ רערעש םעד ןעגנערב םיא וצ לָאז ןעמ ןלױפַאב ץירּפ
 -עג רע טָאה הכאלמ יד ,םש ַא טַאהעג טָאה סנרּפ לטָאמ .םירישכמ ענייז
 ףיוא ןעמ טָאה -- ,"טנעה ענעדלָאג, טָאה רע .טָאטש רעסיורג ַא ןיא טנרעל
 רימ יו ,רע טָאה "טנעה ענעדלָאג, יד טימ ןוא -- ,לטעטש ןיא טגָאזעג םיא
 .סרעיירד ענרעּפוק עכעלטע לבוי ַא ןיא לָאמַא טנידרַאפ ,ןסייוו

 ןריזירפ טזָאלעג טשינ ךיז קיטנוז ןקיזָאד םעד טָאה ץירפ רעד סָאװרַאפ
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 טביילב ,סנרּפ לטָאמ ןפור טקישעג רָאנ ,דימת יװ ,רעניד-רעמַאק ןייז ןופ

 .הלאש ַא

 טגיילעגפיוא ענדָאמ גָאט םעד ןיא ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד רשפא

 רעשידיא רעמערָא רעד זַא ,טלָאװעג רע טָאה ,רעניד ענייז עלַא וצ טוג ןוא

 םערָאװ ,גָאט ןכעלקילג םעד ןופ ןבָאה האנה ,ןסינעג סעּפע ךיוא לָאז רערעש

 טָאג רַאפ הלכ ןייז ןרעוװ דלַאװ םנופ ערהירצי רעדנָאלב רעד טעװ טנייה

 ,ןטייל רַאפ ןוא

 ןזירּפַאק עשיצירּפ ענייז ןופ רענייא ױזַא םתס ןעוועג סָאד זיא רשפא ןוא

 סנרּפ לטָאמ וצ ןעמוקעגנײרַא זיא טעפַאטש רעד ןעוו ,ױזַא יצ ױזַא

 ןטלַאהעג םיא עטיור יד עלעגייפ בייוו ןייז טָאה ,בוטש ןיא רערעש םעד

 ענעי ןופ ענייא .תוללק עיצרָאּפ רעטכידעג ַא טימ ןייז דבכמ ןיא דָארג

 ,עלעגייפ לייו .קיטנוז ןדעי םיא רעביא ןעמוק סָאװ ,סעיצרָאּפ עטכידעג

 םורפ ןעוועג יז זיא תבש .ןטלָאשעג טשינ תבש טָאה ,ןייז ןסיוו ריא טפרַאד

 עשידיא ערשכ עלַא יװ שמוח-שטייט םעד טנעיילעג ןוא קיטכרָאפסטָאג ןוא

 ,לטעטש םנופ רעבייוו

 ןייז ךעלטרעווכעטש ןוא תוללק עקידקיטנוז יד ןגעלפ עקַאט רַאפרעד

 טלָאװ רע ןעוו ,לטָאמ רעמערָא רעד ןוא ,עטרעפעפעג ןוא עפרַאש סרעדנוזַאב

 יטסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו ןפָאלטנַא רע טלָאװ ,טנָאקעג

 .רעזיילרעד רעתמא ןַא יו ןעמוקעג לָאמ סָאד זיא ץירּפ םנופ חילש רעד

 ,גָאט ןטוג ַאק טימ ןוא םירישכמ ענייז טקַאּפעגפיונוצ ךיג ףיוא טָאה לטָאמ

 םעד זַא ,ךיג-ךיג סיפ עגנַאל ענייז טימ ןזײרּפש ןעמונעג רע טָאה ,"עלעגייפ

 .םעטָא םעד ןּפַאכ טנָאקעג םיוק טָאה חילש סצירּפ

 זיא'ס ואװ ,גרַאבסָאלש םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה לטָאמ ןעוו רעבָא

 ױצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק ןרָאװעג םיא זיא ,ץַאלַאּפ סצירּפ םעד ןענַאטשעג

 יייטֶא .סעסנָאװ עזייב יד טימ ץירּפ ןגנערטש ןרַאפ ןייטש רע טעוװ טָא-טָא

 ,םונהיג ןיא ןפָאלעג קירוצ ףכית רע טלָאװ ,טנָאקעג טלָאװ רע ןעוו ...טָא

 .רעטיור רעד עלעגייפ בייוו ןייז וצ טסייה סָאד ,ןײרַא

 םנופ ןגיוא ענעקָארשעגרעביא יד .ןלַאפרַאפ ןעוועג ןיוש רעבָא זיא'ס

 ירענעקָארשעגרעביא ךָאנ ןרָאװעג ןענעז סנרּפ לטָאמ רערעש

 טייקילעזטייל טימ לופ ןעוועג קיטנוז םענעי זיא ,טגָאזעג יו ,ץירּפ רעד

 רעביא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ןגרָאמירפ ןצנַאג םעד ,ןעמעלַא וצ ןוא ץלַא וצ

 יד ןופ גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ סעילַאס עמיורעג יד
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 -ןטרָאג ןטלַא םעד ןָאטעג ּפַאלק ַא שירעדורבטוג ,ןגייטש יד ןיא סעקירַאנַאק

 ןעוו ,ןָאטנַא טכענק-דרעפ םייב טגערפעגכָאנ ךיז ,עציײלּפ ןיא ײשזדנַא רעטיה

 -ירפוצ ַא ,ױזַא ןוא ,ַאשַאירַאמ רעבָארג רעד טימ ןבָאה הנותח טנכער רע

 .סעסנָאװ עשיצירּפ עגנַאל יד ןָאטעג טעלג ַא ,ןעמעלַא טימ ןוא ךיז טימ רענעד

 טייטש טָא ,לרעגייז ןרָאװעג-עגושמ ַא יװ טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סלטָאמ

 ןופ ןמיס ַא ןָא ,טרעטיילעג טנייה זיא ןרעטש סצירּפ םעד .,ץירּפ ןרַאפ רע

 -מַאטש סלטָאמ ףיוא םיא רע טרעפטנע -- *!לטָאמ ,ערבָאד ןיזד, ,ןקלָאװ ַא

 -נָאװ עשיליוּפ עקידנעגנעהּפָארַא יד ,סעסנָאװ יד רָאנ ,גנוסירגַאב רעקידנעל
 ,דימת יוװ קידנעָארד ןוא זייב ןענעז ,סעס

 :ןצרַאה ןיא ךיז ייב טייהרעליטש ןָאטעג הליפת טָאה סנרּפ לטָאמ

 לָאז טעברַא יד זַא ,ךַאמ ,למיה ןיא רעסיז עטַאט ,םלוע לש ונובר --

 ,וינעטָאג ,יוא ,טעברַא ןיימ טימ ןדירפוצ ןייז לָאז ץירּפ רעד זַא .ןעגנילעג רימ

 ןעז וצ ןבעלרעד ךָאנ לָאז ךיא ןוא ,קיטַאלג ןייגוצ לָאז ץלַא זַא ,סנ ַא זייװַאב

 !רעדניק עניימ טימ בייוו ןיימ

 ןוא .ןצרַאה ןיא ךיז ייב ןָאטעג הליפת לטָאמ רעמערָא רעד טָאה ױזַא

 ץירּפ רעד .קיטַאלג ןעגנַאגעגּפָא זיא ץלַא ןוא הליפת ןייז טרעהרעד טָאה טָאג

 לגיּפש ןיא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .םיצירּפ עלַא יװ ,קנופמ ַא ןעוועג זיא

 : ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 !לטָאמ ,ישזבָאד --

 זיא ץירּפ רעד .ןצרַאה םנופ ןייטש ַא ּפָארַא זיא לטָאמ ןעמערָא םעד

 ,שודיח ַא יו טגיל ּפָאק סצירּפ ןפיוא קירַאּפ רעד .טעברַא ןייז ןופ ןדירפוצ

 -רעמַאק ןטינעג םנופ טעברַא יד טמעשרַאפ ןבָאה *טנעה ענעדלָאג , סלטָאמ

 .רעניד

 ,קילגמוא ןַא ןעוועג טרעשַאב טרָאפ רעבָא זיא'ס

 גָאז ַא לָאמַאטימ טָאה ,לגיּפש ןרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ץירּפ רעד

 :רערעש םוצ ןָאטעג

 עלעּפָארט ַא זיא עניימ עסנָאװ עקניל יד זַא ,לטָאמ ,רימ ךיז טכוד --

 .רעטכער רעד ןופ רעגנעל

 רע זיא רערעכיז רעמ-ץלַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ץירּפ םעד רעמ סָאװ ןוא

 .רעטכער רעד ןופ רעגנעל לסיבַא עקַאט זיא עסנָאװ עקניל יד זַא ,ןרָאװעג

 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע
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 טימ ןכיילגסיוא יז ,ןרעשרעטנוא לסיבַא עסנָאװ עקניל יד ףרַאד ןעמ --

 .רעטכער רעד

 טָאה ,םירישכמ ענייז ןקַאּפפיונוצ טלָאװעג ןיוש טָאה סָאװ ,סנרּפ לטָאמ

 עשיליוּפ עזייב יד וצ ,סעסנָאװ סצירּפ םוצ ןרירוצ ךיז .ןָאטעג-רעטיצ ַא

 .ןושל'ס ןעמונעגּפָא םיא טָאה קערש רַאפ .ןויסנ ַא שוריפב זיא ,סעסנָאװ

 יד זַא ,ךעלמענ .טגָאזעג טשינ רע טָאה ,ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ סָאד ןוא

 רָאנ ךיז טכַאד ץירּפ םעד זַא ,רעטכער רעד טימ ךיילג זיא עסנָאװ עקניל

 ...זַא ןוא סיוא

 ןייז ,ןײרַא טנַאה ןיא לרעש סָאד ןעמונעג רע טָאה טעלּפרעניה ַא ןיא יו

 יקיביײא טבעל סָאװ םעד וצ ןָאט וצ הליפת ןסעגרַאפ עגר ַא ףיוא טָאה ץרַאה

 עטתינולּפ עקירָאה-טיור עניילק ןייז לָאמַאטימ ןסקַאװעגסיוא זיא ןוימד ןייז ןיא

 : ןָאטעג יירשעג ַא טָאה יז ןוא ,עלעגייפ

 !לטָאמ ,עטינ --

 זיא עסנָאװ עשיצירּפ קיטש ַא .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה טנַאה סלטָאמ

 .ןגָאלשַאב םיא ןבָאה ןטסגנַא .דרע רעד ףיוא ןגעלעג

 ךיז טָאה ןרעטש ןייז .לוטש ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ץירּפ רעד

 יּפָארַא זיא עסנָאװ עטכער יד .רעייפ טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא יד ,טנקלָאװרַאפ

 !ַאירַאמ סוזעי !ַאירַאמ סוזעי ...עקניל יד ןוא ,דימת יװ שיצירּפ ןעגנַאהעג

 טָאה רע ןעוו ,טנייה דָארג .טיײצלָאמ סָאד ןייז ףרַאד'ס ןעוו ,טנייה דָארג ןוא

 רע ןעוו .טנייה דָארג .סעקטנָאיַאמ עקימורַא יד ןופ םיצירּפ עלַא ןטעברַאפ

 "דלַאװ םנופ ערהירצי רעדנָאלב, רעד זַא ,ןרעלקרעד ןעמעלַא רַאפ ףרַאד

 .הלכ ןייז זיא

 ךיז טָאה סָאװ ,עסנָאװ קיטש םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ץירּפ רעד

 זיא סָאװ ,רערעש לטָאמ ףיוא ןָאטעג קוק ַא ,דרע רעד ףיוא טרעגלַאװעג

 .סעינק עקידנרעטיצ טימ ןוא ליומ ןפָא ןַא טימ ןענַאטשעג

 :ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה לָאמַאטימ

 !ןַאפעטס !ןַאי ---

 ריט רעד ייב ןבילבעג-ןייטש ,ןעמוקעגניירַא ןענעז סרעניד עטנוזעג ייווצ

 .לעפַאב סצירּפ ןפיוא טרַאװעג ןוא

 ןוא טרעדנוה ּפָא םיא טלייצ ןוא קַאלדישז ןקיזָאד םעד טָא טמענ --

 ! תונמחר ןָא ,ץימש קיצפופ

 יעצ םעד ןָאטעג םענ ַא ןבָאה ,ןַאפעטס ןוא ןַאי ,סרעניד ייווצ יד
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 םיא ןוא ,סיפ יד ייב רעטייווצ רעד ,ּפָאק םייב רענייא ,סנרּפ לטָאמ ןטלמוט

 רערעש ןעמערָא םעד ןעמ טָאה ףיוה ןיא ןטרָאד .ףיוה ןיא ןגָארטעגּפָארַא

 ךיז ןבָאה ןַאפעטס ןוא ןַאי םילבחמ ייווצ יד ןוא ,םינותחת יד טזָאלעגּפָארַא

 ,ץימש יד ןלייצ ןעמונעג

 טשינ יו ןגירשעג רערעש לטָאמ טָאה ץימש קיצנַאװצ עטשרע יד ייב

 ןגעלעג ןיוש רע זיא ,קיסיירד ייב ןטלַאהעג טָאה'ס ןעוו ןוא ,לוק ןייז טימ

 ,זָאלטסואווַאב

 ןייא ןוא רעצרוק ןייא טימ רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג זיא ץירּפ רעד

 :טעװעדנַאמָאק ןוא עסנָאװ רעגנַאל

 ! ןסיימש רעטייוו ןוא רעסַאװ טלַאק טימ ןסיגּפָא --

 ,סנרּפ לטָאמ רערעש םעד ןגָארטעג םייהַא ןעמ טָאה ןקידעבעל א םיוק

 רענעי ןופ סעדייז ענייז טימ טהנעטעגסיוא ךיז ,ץיה ןופ טדערעג טָאה רע

 ; טלעוו

 ןיא ןזָאלנײרַא ךימ טעװ ןעמ ,ריא טניימ סָאװ ! סעדייז ,םכילע םולש --

 ץימש סצירּפ םעד ךָאנ .רַאבַאכ ןבעג ןעז ןעמ ףרַאד ,טשינ ביוא ?ןדעדןג

 ! םונהיג ןרַאפ תוחוכ טשינ ןיוש ךיא בָאה

 זיא ןטרָאד ןוא ,ןיירַא שדקה ןיא ןעמונעגקעװַא םיא ןעמ טָאה רעטעּפש

 .טכַאנרעדפיוא רעגײזַא ןעצ םורַא ןברָאטשעג רע

 טַאהעג חוכ ןייק טשינ .סנרפ לטָאמ רעד טָא ןעוועג דיא רעכַאװש ַא

 ,ץימש קיצפופ טרעדנוח יד ןגָארטוצרעביא

 יד ,רעטיױר רעד עלעגייפ ,בייו סלטָאמ וצ טכַארבעג טָאה ןעמ ןעוו

 ןעוו ןוא ,ןעמוקעגרעביא סנייז ןיוש זיא לטָאמ ריא זַא ,הרושב עקירעיורט

 .רעביא ןענעז סָאװ ,םימותי יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה עטיור יד עלעגייפ

 ,עטפעלּפעג ַא ןבילבעג עגר ַא יז זיא ,רעזייּפש ַא ןָא ןוא ןטַאט ַא ןָא ןבילבעג

 : הללק ַא ץרַאה ריא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד .עגר ַא רָאנ רעבָא

 ןופ ןטַאט ַא טעגרהרעד ןעמ ןוא ןעמ טמענ עסנָאװ לקיטש ַא בילוצ --

 ןרעהפיוא טשינ ןוא ןסקַאװ ןוא ןסקַאװ םיא ןלָאז סעסנָאװ יד זַא ! רעדניק

 !למיה ןיא רעטָאפ-עטַאט ,ןסקַאװ וצ

 ןיא ןלַאפ סָאװ תוללק ןַארַאפ .טניוװ ןפיוא ןלַאפ סָאװ ,תוללק ןַארַאפ

 ,םיוקמ ןרעוו סָאװ ,תוללק ןַארַאפ ןוא רעסַאװ

 -- .ןרָאװעג םיוקמ זיא הללק סעלעגייפ ןוא

 .רצי רעדנָאלב רעד .שיט םייב ןָא-ןביוא ןסעזעג ץירּפ רעד זיא דָארג
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 םורַא סעקטנָאיַאמ עקימורַא יד ןופ םיצירּפ יד .םיא ןבעל דלַאװ םנופ ערה

 -- ןלַאקַאב יד ןיא ןייוו רעד .טרירעמעש ןבָאה סערבַאילעדנַאק יד .שיט

 טשינ זיא רכז ןייק .ןָאלָאקעדָא ןוא ןזיור טימ טקעמשעג טָאה'מ .טלקניפעג

 .טכיל ענעסקַאװ יד ןוא ךורייוו ןקילָאמַא םעד ןופ ןבילבעג

 -עגוצ יז ןטינשעגרעטנוא ץירּפ רעד טָאה עסנָאװ טפלעה עטייווצ יד

 ,תמא .טעשטעילַאקס טָאה רערעש לטָאמ סָאװ ,טפלעה רערעדנַא רעד וצ טסַאּפ

 -לָאמ סָאד .טַאהעג טשינ הרירב ןייק טָאה רע רעבָא ,סָאד ןעוועג טשינ זיא'ס

 ןגײלּפָא טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ,טיירגעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,טייצ

 טשודיחעג עקַאט ךיז ןבָאה סעקטנָאיַאמ עקימורַא יד ןופ םיצירּפ יד

 ןרָאװעג רענעלק ענדָאמ סעּפע לָאמ סָאד ןענעז סָאװ ,סעסנָאװ סצירּפ ןפיוא

 טגיל רָאנָאה רעצנַאג רעייז ,סעסנָאװ ףיוא םיניבמ ןענעז םיצירּפ עשיליוּפ)

 טשינ .טשינרָאג ךיילג ,ןגיוושעג רעבָא ןבָאה ייז .(!סעסנָאװ יד ןיא עבטב

 ןוא ,"ענדָאמ, :טכַארטעג רעדעי טָאה ןצרַאה ןיא .ןעוו ןוא סָאװ טגערפעג

 ןבָאה סרעניד יד סָאװ ,"בוט לכ, םעד ןופ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג לייוורעד

 .שיט ןפיוא טלעטשעגקעװַא לָאמעלַא

 ,טשטעווק םיצירּפ ערעדנַא יד סָאװ ,טליפעג רעבָא טָאה ןיילַא ץירּפ רעד

 -פיוא ךיז רֶע טָאה ,לזעלג ןרעטנוא טסעפ ןעוועג ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ןוא

 רעד זַא ,עסנָאװ רעד טימ קילגמוא סָאד טלייצרעד ייז רַאפ ןוא ,טלעטשעג

 טָאה ,ץירּפ רעד ,רע ױזַא יו ןוא ,רעקידלוש רעד זיא סנרּפ לטָאמ קַאלדישז

 .טפָארטשַאב רַאפרעד םיא

 הנותח רעד וצ זיב רעבָא ,עיװָאנַאּפ ,קילגמוא ןַא טרעשַאב ןעוועג --

 לייוורעד .,רַאה רעקידענג ַא זיא סוזעי ןַאּפ .ןסקַאװרעטנוא סעסנָאװ יד ןלעוו

 !הלכ ןיימ ,לחומ רימ ייז

 ריא ןוא "ערה'ירצי, ןדנָאלב םוצ ןגױבעגּפָארַא ךיז טָאה ץירּפ רעד

 .ןָאטעג שוק ַא

 םיצירּפ ערעדנַא יד ןענעז ,טכיזעג ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע זַא ןוא

 ,טרענייטשרַאפ יו -- רעליימ ענעפָא טימ ןציז ןבילבעג

 יקעװַא זיא ןוא שטיווק ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ערה-רצי רעדנָאלב רעד

 .תושלח ןיא ןלַאפעג

 : טלמוטעצ ןצנַאגניא ןרָאװעג זיא ץירּפ רעד

 ? עיװָאנַאּפ ,ןעשעג זיא סָאװ --
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 רָאנ ןבָאה עלַא .ןדערסיוא טנָאקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רענייק רעבָא

 .ץירּפ םוצ רעגניפ יד טימ טלטייטעג

 ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא'ס ןוא לגיּפש םוצ ןפָאלעגוצ זיא ץירּפ רעד

 .ןגיוא יד ןיא

 ןענעז ,ןריושעגרעטנוא-טמעשרַאפ ןעוועג טשרע ןענעז סָאװ ,סעסנָאװ יד

 .ןרָאװעג רעסערג ייז ןענעז עגר רעדעי טימ ןוא ןסקַאוװעגסיוא

 ןענעז םיצירּפ ערעדנַא יד .רעמיצ םנופ ןפָאלעגסױרַא זיא ץירּפ רעד

 םעד ןרעטנימ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה טציא טשרע .ךיז וצ ןעמוקעג ךעלעמַאּפ

 ,הלב סצירּפ

 קירוצ ןיוש ץירּפ רעד זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא הלכ סצירּפ םעד ןעוו

 ביוהנָא םייב יו קירוצ ןעוועג ןענעז סעסנָאװ יד .ריא ןבעל ןענַאטשעג

 רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעניד-רעמַאק סצירּפ םעד .טייצלָאמ םנופ

 ,טייל ַא רַאפ טכַאמעג קירוצ ייז טָאה ,ןקָארשרעד ךיוא עגר

 יקצָאטָאּפ דרַאװרע רעקיד רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- !שינעדנעלב ַא --

 ,לוק ןפיוא טכַאלעצ ךיז טָאה ןוא

 ,טכַאלעצ ךיוא ךיז ןבָאה םיצירּפ עלַא ןוא

 ייוצ .ןגיוא יד טנפעעג טָאה ,הלכ סצירּפ םעד ,ערה-רצי רעדנָאלב רעד

 .ןגיוא ענעקָארשעגרעביא עָאלב ,עסיורג

 .טעשטּפעשעג יז טָאה -- ? רעטבילעג ,ןעשעג זיא סָאװ --

 רעד טרזחעגרעביא טָאה -- !ַאניבַארכ ,שינעדנעלב ַא !טשינרָאג --

 ,טכַאלעג רעטייוו ןוא יקצָאטָאּפ רעבָארג

 .טשינ ַא יװ ץירּפ רעד טלמרומעג טָאה !עטבילעג ,שינעדנעלב ַא --

 שוק ַא לָאמַאכָאנ ריא ןוא רעטרעשַאב ןייז וצ ןגױבעגּפָארַא ךיז ןוא רעגיה

 .ןָאטעג

 ןבילבעג עקימורַא עלַא ןענעז ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע זַא ןוא

 סוזעיא ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ערה-רצי רעדנָאלב רעד .טרעניײטשרַאפ יו

 .תושלח ןיא ןלַאפעג לָאמַארעדיװ זיא ןוא */ ַאירַאמ

 עגר רעדעי טימ ןוא ,גנַאל ענדָאמ ןעוועג ןענעז סעסנָאװ סצירּפ םעד

 .רעגנעל ןוא רעגנעל ןרָאװעג ייז ןענעז

 עיבַארכ רעקיד רעד טלמַאטשעגסױרַא טָאה -- ,רעגניפ סלווייט םעד

 .רעמיצ םנופ טרַאשעגסױרַא ךיז רעקידנרעטיצ ַא ןוא ,יקצָאטָאּפ

 ךיז םורַא לייוו ַא ןיא ,לַאז ןופ ןפָאלעגסױרַא לָאמַארעדיװ זיא ץירּפ רעד
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 לָאמַארעדיװ רע טָאה רעניד-רעמַאק ןייז ןופ ףליה רעד טימ .טרעקעגמוא

 טשינ ןיוש רעבָא רע טָאה טסעג יד .גנונדרָא ןיא סעסנָאװ יד טכַארבעג

 ףןגָארטעגּפָא ךיז ייז ןבָאה רעטסייג עזייב ןופ טגָאיעג יװ .,ןפָארטעג

 .הלכ ןייז ,עניפַארג עדנָאלב יד עטשלחרַאפ ַא ןגעלעג זיא ליד ןפיוא

 ןענעז טנעה ענייז .רָאה עריא טעלגעג ,ןגױבעגּפָארַא ריא וצ ךיז טָאה רע

 :טרעטסילפעג טָאה רע .קירעיורט ןוא טרַאצ ןעוועג

 רעטסייג עזייב .דלַאװ םנופ עניימ הלכ עדנָאלב ,עטבילעג ,ףיוא ךַאװ ---

 ןַאּפ וצ ןָאט הליפת רימָאל .ליּפש רעטצניפ רעייז סעסנָאװ עניימ טימ ןליּפש

 ײז ןוא סעסנָאװ עניימ ףיוא ןייז םחרמ ךיז לָאז רע ,רַאה רעזנוא ,סוזעי

 .ייז טימ ןליּפש סנָאמעד עזייב יד סָאװ ,ליּפש-קווח םעד ןופ ןזיילסיוא

 ינק יד ףיוא ץירּפ רעד .רעטעּפש עגר ַא דליב סָאד ןעוועג זיא קידנריר

 יד טגיילעגפיונוצ םיא ןבעל הצירּפ יד ,"רעזיילרעד, ןייז ןופ דליב ןרַאפ

 סצירּפ ןרַאפ ןּפיל יד ףיוא הליפת ַא טימ "דלַאװ םנופ ערה-רציא רעד .טנעה

 ,סעסנָאװ

 ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה הצירּפ יד ןוא ןענַאטשעגפיוא ןענעז יז זַא ןוא

 : ןעגנורּפשעגּפָא יז זיא ,ןטבילעג ריא ,ץירּפ

 !לװייט רעד ...ןײלַא ...טסיב וד ...וד ...!לווייט --

 ןענַאטשעג לָאמַארעדיװ זיא רע .ןיילַא ץירּפ םעד טזָאלעג .קעװַא זיא יז

 טימ ןענעז סָאװ ,סעסנָאװ עגנַאל-קידָארומ ענייז טכַארטַאב ןוא לגיּפש ןרַאפ

 .רעגנעל ןוא רעגנעל ןרָאװעג עגר רעדעי

 רעד ףיוא ןזיװַאב טשינ רעמ ץירּפ רעד ךיז טָאה ןָא טכַאנ רענעי ןופ

 ןטימעגסיוא טָאה רע ,לָאמַא יו דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג טשינ רעמ זיא רע .סָאג

 .סעקטנָאיַאמ עקימורַא יד ןופ םיצירּפ יד ,םירבח ענייז

 הצירּפ רעדנָאלב רעד ,הלכ ןייז ןגעוו טכַארטעג רע טָאה טּפָא רָאג ,טפָא

 :ןצפיז רע טגעלפ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .דלַאװ םנופ

 !ענעדלָאג ,טרעשַאב ןעוועג טשינ --

 ןיא לרעש ןטימ טירט-סופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא רעניד-רעמַאק רעד

 ןריושעגרעטנוא רע טָאה ,טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמעלַא ןוא טנַאה רעד

 .סעסנָאװ יד ץירּפ םעד

 ןטָאש ַא יו ,רע זיא ,ןפָאלשעג זיא םורַא ןוא םורַא ץלַא ןעוו ,טכַאנייב

 רעמורפ רעד .בייוו ןייז ןופ רבק םוצ ןעגנַאגעג ,טנַאה ןיא ןרעטמַאל טימ

 ,הליחמ ןטעבעג ןוא ,הצירַּפ



 רעגנַָאמ קיציא | 6

 יד זיא יז זַא ,ּפָא סָאד רע טמוק ריא בילוצ זַא ,טניימעג טָאה ץירּפ רעד

 .ןעמוקעג םיא רעביא זיא סָאװ ,ףָארטש רעסיורג רעד ןופ הביס

 לטָאמ רערעש רעשידיא רעד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש

 ןשיווצ זַא ,ןענַא וצ ןביױהעגנָא רע טָאה ,ץימש יד ןופ ןברָאטשעג זיא סנרּפ

 ןַארַאפ זיא סעסנָאװ ענייז ןופ ןסקַאו םעד ןוא רערעש ןשידיא םעד ןופ טיוט

 .תוכייש ַא

 טימ טצעזעג ךיז ,רבק סלטָאמ רַאפ ןענַאטשעג טכַאנייב ַא ןיא זיא רע

 ,רערעש ןשידיא ןעמערָא םעד ןטעבעג ןוא ןיירַא ץרַאה ןיא ןטסיופ עדייב

 ,ןייז לחומ םיא לָאז רע

 ןוא ,ןוידּפ םענייש ַא ןבעגעג םיא ,ןיבר םוצ ןרָאפעג וליפַא זיא ץירּפ רעד

 ,הכרב ןייז ןבעג םיא לָאז רע ,ןטעבעג םיא

 עלעגייפ ןופ הללק יד ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה ןיבר םנופ הכרב יד רעבָא

 .רעקרַאטש ןעוועג זיא רעטיור רעד

 םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעניד-רעמַאק רעד ןעוו ,ירפרעדניא םענייש ַא ןיא
 ,סעסנָאװ יד ,רעגייטש רעד יו ,ןרעשרעטנוא ,טנַאה רעד ןיא לרעש ןטימ ץירּפ
 ץירּפ רעד םיא טָאה ,ןסקַאװעגסיױא קידָארומ טכַאנ רעביא ןענעז סָאװ
 : ןבירטעגקעװַא

 !ייג .,,טשינ ףרַאד ןעמ --

 ןברָאטשעג זיא ,הצירּפ עמורפ יד ,בייוו ןייז טניז לָאמ ןטשרע םוצ
 יד רַאפ ךעלצענַאק יד ןדנוצעגנָא טנעה ענעגייא יד טימ ץירּפ רעד טָאה
 ,סענָאקיא

 ןָאטעג הליפת גנַאל-גנַאל רע טָאה רעדנוזַאב ענָאקיא רעדעי רַאפ ןוא

 ,דניז ענייז ףיוא טַאהעג הטרח

 ,רעדליב עקילייה יד טימ ןיילַא רענייא ,ױזַא גָאט ןצנַאג םעד

 ,בוטש ןיא ןשעלוצסיוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןכַאז יד ןעוו ,טנװָא ןיא
 ,םַאר רענעדלָאג רעד ןיא טקיטכילעג טָאה לגיּפש רעסיורג רעד רָאנ ןוא
 -סיוא ןייז טכַארטַאב ןוא לגיּפש ןרַאפ טלעטשעגקעװוַא ךיז ץירּפ רעד טָאה

 ,ינק יד זיב טכיירגעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,סעסנָאװ עגנַאל יד ןוא ,םינּפ ןשָאלעג

 :רעטיב ןוא ףרַאש טכַאלעצ ךיז טָאה רע

 ! ןקעלק טעוו'ס --

 -ץגפיוא ךיז סעסנָאװ ענעגייא יד טימ רע טָאה טכַאנ"ןטימ ןגעקטנַא
 ,טניוו ַא טימ ןגער ַא טעוועשובעג טָאה ןסיורדניא .ןעגנָאה



 3771 ןטפירש עטלמַאזעג

 ַא :ןעזעג ךָאנ ןגיוא עקידנרעביפ ענייז ןבָאה עגר רעטצעל רעד ןיא

 עקידנרעמָאי עטּפָאכ ַא -- ןטניה םעד םורַא .ןטניה רענעסימשעצ רעסיורג

 *!ישעטַאט ...עטַאט, : רעדניק

 ,ץירפ םוצ רעגניפ ןטימ טלטייט סָאװ ,יורפ עקירָאה-טיור ,עניילק ַא ןוא

 :סעסנָאװ ענעגייא יד ףיוא םענעגנַאהעג ַא

 ! הרּפכ ענייר ,ענייש ַא --

 ןייז ףרַאד ןעמ יו ,רסומ ַא ןעמענּפָארַא ךיז ןעמ ףרַאד השעמ רעד ןופ

 -רַאפ רשכ הללק יד ץירּפ רעד טָאה לָאמ סָאד ,תמא .הללק ַא טימ טיהעגּפָא

 ,לָאמעלַא ןוא טנייה םיצירּפ עכלעזַא ןופ ןטיהּפָא זנוא לָאז טָאג ,טניד

 ! הלס ןמא





 ןע ייסע





 טעָאּפ רעד ביל השמ

 זיב ַא טקישעגוצ רימ טָאה קרָאי-וינ ןיא "תונתמ, גַאלרַאפ רע
 בייל השמ ןופ רעכיב-רעדיל עסיורג ייווצ יד :הנתמ עטגיײלעגנָא רָאג

 .ןרעּפלַאה

 יד .הצילמ ןייק טשינ לָאמ סָאד זיא "הנתמ עטגיײלעגנָא; טרָאװ סָאד

 רעד ןופ קרעװ עלַאטנעמַאדנופ יד וצ ןרעהעג רעדנעב-רעדיל ייווצ עקיזָאד

 ןיא זיולב ַא ןַארַאפ זיא רעכיב-רעדיל עקיזָאד יד ןָא ,רוטַארעטיל רעשידיא

 ,קעטָאילביב רעשידיא רעקידנעטשנָא רעדעי

 ליפ רעייז ויטַאלער זנוא ייב ןעמ טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ ןגעוו

 טָאה רעכיב ייווצ וליפַא ןלַאנרושז ןיא ייס ,ןעגנוטייצ ןיא ייס ,ןבירשעג

 -עג ,טלדַאטעג ןוא טביולעג םיא טָאה ןעמ ,טכעלטנפערַאפ םיא ןגעוו ןעמ

 וצ ץנוק יד ןזיװַאב וליפַא ןבָאה םיניבמ לייט ַא ."ןיינ, ןוא *!ָאי, טגָאז

 ,םעטָא ןייא ןיא "ןיינ, יא *ָאי, יא ןגָאז

 רַאפ טלעטשרַאפ וליפַא ךיז ןבָאה *רעטסַאטעָאּפ, עטּפָאכ עצנַאג ַא

 יז ןבָאה ,לבַאפ רעטמירַאב סּפָאזע ןיא לזייא סָאד יו טקנוּפ ,ןבייל השמ

 ןעמיטש ערעייז טיול רעבָא .לעפ עשיבייל-השמ ַא ןגיוצעגפיורַא ךיז ףיוא

 ןבָאה סָאװ ןעלזיא עשיטעָאּפ :ןענעז ייז רעו טנעקרעד ףכית ןעמ טָאה

 ,לוק סבייל םעד טכַאמעגכָאנ

 ןעמ ןעק ,רוטַאנ רעד ןיא יו טקנוּפ זַא ,זיא ןופרעד לכשה רסומ רעד

 .לוק שיטעָאּפ שינַאגרָא ןוא טכע ןַא ןריטימיא טשינ טסנוק רעד ןיא ךיוא

 טשינ רענימ ךיא .ןייטשרַאפ טכעלש ךימ לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליוו ךיא

 רעד ףיוא טַאהעג טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ סָאװ סולפנייא םעד רָאה ַא ףיוא

 וװאורּפ םעד ןרענימרַאפ טשינ ךיוא ליוו ךיא .קיריל רעשידיא רענרעדָאמ

 -ץָאּפ עקיטרַאקיצנייא יד טָא ןשטיײטרַאפ ןוא ןעמענַאב וצ קיטירק רעד ןופ

 ןוא עטסנרע ןַא זיא גרעבנירג רזעילא ןופ טעברַא יד ,טלַאטשעג עשיט

 ןרַאפ ץרא:ךרד ייס ,טפַאשביל ייס ךוב ןייז ןיא ןַארַאפ .עטפַאהנסיוװעג

 ןעמ זיב .גנוקיטכערַאב ריא טָאה קיטירק עקידנריגענ יד ךיוא .רעטסיימ

 טייצ לקיטש ַא טמענ רוטַאנ רעשיטעָאּפ-שירַאטנוב ַאזַא טימ שימייה טרעוו

 ,טייצ לקיטש ַא יו רעמ לָאמַא ןוא
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 טמעשרַאפמוא יױזַא רָאפַאטעמ עשיטעָאּפ יד ןוא טרָאװ סָאד ןָאטסיױא

 "לחומ עשז טייז; ןטימ עיזעָאּפ .טגַאװעג טשינ םיא זיב רענייק טָאה טעקַאנ

 ןופ רעטיר רעסעוורָאב רעד ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוז ,ןסיורד ןיא

 ,רעטסיליפ םעד רָאנ טשינ טריצָאװָארּפ טָאה ,טיירדרַאפ קעשַאד םעד ,ַאצַאצָאה

 ,רוטלוק רעשיטעָאּפ רענייפ ַא טימ שטנעמ םעד וליפַא רָאנ

 רימ ךיז טקנעדעג ןרעּפלַאה בייל השמ ןגעוו ןטעברַא עשיטירק עלַא ןופ

 לייוו ,ןענעכייצרַאפ ָאד יז ליוו ךיא .ה"ע ןיקוויר .ב ןופ עידוטש ערעגנעל יד

 ,"דָאטעמ; ַא ןָא רעקיטירק ַא ןעוועג זיא ןיקוויר .שירעקעלּפטנַא תמאב זיא יז

 "עג רע טָאה לָאמַא .עיציאוטניא רעשיטירק טימ טרירעּפָא זיולב טָאה רע

 ןיא -- ןטנעמָאמ ענעגנולעג ענייז ןיא ןוא ,למיה ןיא רעגניפ ןטימ ןפָארט

 ,ןײרַא לטניּפ עמַאס

 עיצַאנַאמע יד .רעטָאפ סבייל-השמ ןופ עלָאר רעד ףיוא ןזייוונָא ןייז

 ןיא ןעגנוקעלּפטנַא עריא ןוא ,סע טפור רע יװ ,טלַאטשעג-רעטָאפ רעד ןופ

 טגנילק רָאנ ,שירעדניפרעד-שיטירק רָאנ טשינ זיא ,ןפַאש סטעָאּפ ןופ גנַאג

 ,ןײלַא תמא רעד יו

 ייס טיובעג זןיא יז ,עשירעפעש-וויטקורטסנָאק ַא זיא עזעט סניקוויר

 .קרעוו ענייז ףיוא ייס ,עיפַארגָאיב סטעָאּפ םעד ףיוא

 טעװ סָאװ רענייא רעדעי ןענעכער ןזומ ךיז טעװ עזעט סניקוויר טימ

 רעזנוא ןיא טלַאטשעג בייל השמ רעד םורַא טעברַא יד ןריפ רעטייוו ןוואורּפ

 .לוטַארעטיל

 ,ץכ תשמ ןופ לקיטרַא רעד זיא קיטירק *רעוויטַאגענ, ןופ רעטסומ ַא

 רעמוז ,"ןעגנולמַאז, טפירש-םישדח:יירד רעד ןיא גנַאל טשינ ָאד ןענישרעד

4, 

 רעטכיד רעד ."ןיילַא ךיז זיולב טעז רעטכיד ַא ןעוו, טסייה לקיטרַא רעד

 .ןרעּפלַאה בייל השמ רעזנוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ןילַא ךיז זיולב טעז סָאװ

 סיוא טקירד סָאװ ,רעקיריל ַא זיא רעקיטעטסע ןויסערגָארּפ םעד טיול

 סנױזַא סעּפע ,ןרעיורט ןוא ןטפַאשקנעב ענייז ,ןעגנומיטש "ענעגייא, ענייז

 ,טשינ גיוט סָאװ

 ,הכאלמ יד ןענעק וצ -- ,ץכ השמ טגָאז -- ,רעטכיד ַא רַאפ קיניײו זיא'ס;

 קרַאטש ַא ןצונַאב ןופ ,זרעפ ַא ןרימרָאפסיױא ןופ ,ןביירש ןופ קינכעט יד

 ןשינעטנעק עשינכעט עלַא יד טימ .שזַאמיא ןשילרעטסיוא ןַא ןוא טרָאװ

 רע ןעוו רַאבטכורפמוא ןוא סַאזנייא ןביילברַאפ רעטכיד רעד ןָאק ןצנוק ןוא
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 -רעטנוא) "ןעגנודניפמע ענייז ןוא ןיילַא ךיז ףיוא זיולב טרירטנעצנָאק זיא

 .(.מ .י ,רימ ןופ ןכָארטשעג

 טנרעלעג טָאה רעקיטירק רעוויסערגָארּפ רעד ןעמעוו ייב טינ סייוו ךיא

 ! ןקָאלב רעדָא ,ןטעפ ? ןוועשטויט ? ןעניקשוּפ ייב .קיריל ןופ עיציניפעד ןייז

 "עגייא ערעייז ? טקירדעגסיוא ןטעָאּפ עקיזָאד יד ןבָאה ןעגנודניפּפמע סנעמעוו

 ןצעמע ייב ןעגנודניפּפמע סעינעמשז עכעלטע "טנחקלעג ,, יז ןבָאה יצ ?ענ

 -כיוו שרעדנַא ןצעמע ןופ ןעגנודניפּפמע יד ןענעז סָאװ טימ ןוא ?שרעדנַא

 ?ענעגייא ערעייז יו רעקיט

 רעזנוא טייג ,"ןעגנודניפּפמע ענעגייא, ןגעוו עירָאעט יד טלעטשעגקעװַא

 סנרעּפלַאה ןופ לָאצ ַא טימ עקַאט עירָאעט ןייז ןרירטסנָאמעד רעקיטירק

 דיל ַא ,*ףלָאװ ַא ןופ ורמוא ןיימ, דיל עלַאינעג סָאד רע טריטיצ טָא .רעדיל

 ןופ טשינ ןוא ןעגנודניפּפמע ענעגייא סטעָאּפ םעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא רעכיז

 :רַאטנעמָאק םעד טרעה ָאט .ענעילטנַא ןייק

 טניּפשעגפיונוצ זיא סָאװ ,רוגיפ עשימסָאק ַא שממ -- טרָאװ ןייא טימ,

 ןַא ןופ -- ןעגנומיטש עקידנכערּפשרעדיװ עקידנפיולייברַאפ ןופ ןוא ךיור ןופ

 ."ליוו רע סָאװ ןוא זיא רע סָאװ טשינ ןיילַא טסייוו סָאװ 'ךיא'

 ,"עקיטירקפ טרָאס םעד ףיוא ךיוא טלעטשעגּפָא לייוו ַא ףיוא ךיז בָאה ךיא

 "ָארּפ ןשיליכשמ םעד טָא ןופ ןבָאה האנה ךיוא רענעייל רעטסנרע רעד לָאז

 -ַאגלואוו טוואורּפ סָאװ ןוא "וויסערגָארּפ; זנוא ייב טסייה סָאװ םזילַאיצניװ

 ,טייקנייש עטעװערָאהרַאפ-רעװש לסיב רעזנוא ןריזיר

 לא א

 טָאה סָאװ ,טעָאּפ רענעפָאש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןרעּפלַאה בייל השמ

 ןעמ טעװ גנַאגוצ ןשיטעטסע םענעפָאש ַא טימ .רעדיל ענעפָאש ןבירשעג

 ,םיא וצ ןייגרעד טשינ לָאמנייק

 ריא ןוא *טערטרָאּפ-ָאטיוא , ןייז ןיא ףרַאש ןוא טלוב ןיילַא ךיז טנכייצ רע

 רעד טימ ,לכעבענ ןשיריל ןייק טימ טשינ ןָאט וצ טָאה ריא זַא ,ףכית טליפ

 ,ץַאל ןיא םולב רעָאלב

 טרעמַאה סָאוװ ץרַאה ַא טימ רעבָא

 טלעפעג רימ יו רימ ךיא גניז

 ןצרַאה ןופ טקַאטרעמַאה םוצ ןוא

 ;טלעװ ענייש עצנַאג יד טצנַאט
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 ,עסיורג לגילפ רעלדָא רעד טָאה

 ;טנעה עקרַאטש ,עטיירב ךיא בָאה

 ,עביל ןוא ףמַאק ןבעל סָאד טָאה

 .טנערב ןוא טיירש סָאװ טולב ךיא בָאה

 ןופ רעכיב-רעדיל עסיורג יד ןופ סנייא זיא "קרָאי-וינ ןיא, ךוב ןייז

 ,ללכב עיזעָאּפ רענרעדָאמ רעד

 .עינָאפמיס-טָאטשסיורג רעקיזָאד רעד ןופ טשיורַאב שממ טרעוו ריא

 טעּפילכ טָא

 טָא ןוא

 :טיילפ ַא שיגעלע ץעגרע

 ,גרַאב ןרעטניה ןיגרעטנורַא טעוו ןוז יד

 ,ןיגוצ עביל יד עליטש ַא ןעמוק טעװ

 ,ןיגצ עביל יד עליטש ַא ןעמוק טעװ

 ןייטזע סענעדלָאג ַא ףיוא טציז סָאװ טעמוא םוצ

 ןילַא סענייא ךיז רַאפ טניױו ןוא

 :רעקױוּפ-ןסָאג םנופ גנַאזעג סָאד שימטיר-רקפה

 ,הפועכמ ַא לדיימ ַא טמוק

 ,הפרש ַא רימ ןיא ןָא ךיז טדניצ

 ן'יירד רעדליװ ךָאנ ךיז ךיא םענ

 ןייצ יד ףינוצ סערפ ךיא ןוא

 :םורב ךיא ןוא

 ,םוק ,לדיימ

 ,םורַא סםענ ןוא ,טנעה יד ביג

 .ייוצ וצ סע ךיז טצנַאט רעסייה

 גנַאלש  ַא וד יו ַאזַא טָאה'ס

 ,גנַאל טשינ טשרע ןזָאלרַאפ ךימ

 -- ידו רַאפ טצַאלּפ ןוא ץרַאה סָאד טקנערק

 ןצַאלּפ לָאז קיופ יד זַא ךיא קיופ

 ןצַאט יד ןיא שזדנישזד ךיא הא

 -- םורַא דנור ךיז יירד ךיא ןוא

 ! םוב ןישזד ,ןישזד
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 ַא ןיא סעיצַאירַאװ טימ ןָא רע טלַאה םטיר-זעשזד ןקיטכעמ ןקיזָאד םעד

 םעד טימ "יליגניג; דיל ןקיטכערּפ ןייז ןיא רקיע רעד ,רעדיל ייר רעצנַאג

 : ןיירפער ןקידנרזחרעביא ךיז

 ,בײל השמ טישכת רעד טצנַאט

 ,ילילירט רעטכעוו רעד טרעפטנע

 ,שטּפַאה קַאיסָאב רעד טרעפטנע

 ,ןוַאה ןוַאה ווַאה לטניה סָאד טכַאמ

 וַאימ לצעק סָאד טכַאמ

 עכלעזַא ןיא םורפ ןוא ליטש-שיריל ןרעו רע ןעק לָאמַארעדיװ ןוא

 יװ טפיטרַאפ-שיגעלע ."רימ וצ ביירש ַאדליה, ,*עלַא ךייא וצ , יו רעדיל

 :"ירָאמ ָאטנעמעמ,, ןייז ןיא

 ןלײצרעד טעוו טעָאּפ רעד בייל הששמ זַא ןוא

 ןעזעג סעילַאװכ יד ףיוא טױט םעד טָאה רע זַא

 ,לגיּפש ַא ןיא ןיילַא ךיז טעז ןעמ יװויזזַא

 -- ןעצ םורַא ױזַא ,רָאג ירפ רעד ןיא סָאד ןוא

 ?ןביל השמ ןביילג סָאד ןעמ טעוו יצ

 ַא זױלב רע טָאה טגָאזעג-סנייטשמוא טָאטשנזיר רעד ןיא ןטרָאג ןרָאפ

 ןטרָאג ַא רימ ךיוא .טנַאלַאשנָאנ זיא דיל םנופ םטיר רעד ,לכיימשי-קזוח

 :לגיופ ַא רימ ךיוא

 םױב רעד יװ ,ןטרָאג ַאזַא

 םיױק ךעלטעלב ןביז ךיז טָאה

 :טכַארט רע זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא

 ?טכַארבעג רעהַא ךימ טָאה רעוו --

 ןטרָאג ַאזַא ,ןטרָאג ַאזַא

 זָאלג-רערעסערגרַאפ ַא טימ יװ

 ,זָארג לסיבַא ןעז ןעמ ןעק

 ןייז ןטרָאג רעזנוא רעזנוא סָאד לָאז

 -- ?ןישנגרָאמ ןיא ַאזַא טָא

 ?ןטרָאג רעזנוא טשינ ,ןעד סָאװ .ןטרָאג רעזנוא עדַאווַא
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 רעקיזָאד רעד .לדנעב-עקטַאג ַא יװ ךָאנ ךיז טּפעלש הרוש עטצעל יד
 ַא רַאפ סָאװ ,טפול ןּפָארט ַא ךָאנ טשלח ןוא "ןטרָאג, ךיז טפור סָאװ קזוח
 לכיטנשַאט ַא טַאהעג טעָאּפ רעד טלָאװ ? ןייז רע ןעק עיצַאריּפסניא עשיטעָאּפ
 ,..ךיז וצ ןעמוק לָאז רע ,טניוװ לסיבַא טעכָאּפעגנָא םיא רע טלָאװ

 ןצנַאגניא טרעוו ?ןטרָאג ַא רימ ךיוא, םעד ןופ םטיר רעקירעפעלש רעד
 ;םי ןטימ גיוא ףיוא גיוא ךיז טפערט טעָאּפ רעד ןעוו לוטב

 דיִל עטלַא סָאד םי רעד טגניז קיביא ןוא

 טלַא טשינ ייברעד טרעוו ןוא

 הצ ָאד גערב םוצ טלַאפ סָאװ ,לַאו יד עז ןוא

 טמיוזשע יז

 טשיור ןוא

 ,טלַאפ ןוא

 ?טציא יז טמוק ןענַאװ ןופ

 ,קעוװַא טמיווע ןוא טלַאפ ןוא טשיור ןוא טמיוצע יז

 ,לַאו עטייווצ ַא וצ טלַאפ

 ,גערב ןבלעז םוצ לַאו עטידד ַא וצ טלַאפ

 טיר ןוא ףיוא טמױש ,טמוק סָאװ ,לַאו עדעי ןוא

 .טמוטוערַאפ קעווַא טמיווש ןוא

 ענייז טכיילגרַאפ .עיזעָאּפ לטיּפַאק ךעלרעה ַא זיא םי רעד ןוא בייל השמ
 סענייה טימ ,*דלָארַאה דליישט}, סנָארייב ןופ עיזעָאּפ-םי רעד טימ רעדיל-םי
 -רַאפ םעד ןופ ןוא ,רעדיל-םי ס'יולה הדוהי טימ ,"לקיצ-עעזדרָאנ, ןטמירַאב
 ,בייל השמ טעָאּפ רעד ןעניוועג טעוו ךיילג

 -נָאשוד ןעב ןריזַארּפַארַאּפ ךיז טליוו רעדיל-םי סבייל השמ קידנענעייל
 :ןָאלרַאמ רָאּפָאטסירק ןגעוו גָאז ןטמירַאב סנָאס
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 ; ןרעּפלַאה בייל השמ ףיוא עיציניפעד יד ןדנעװנָא טסיירד ןוא
 ,ןיַאל יטיימ, סבייל השמ

 טשינ טשיור םי רעד .דָאזיּפע ןייק טשינ זיא םי רעד ןוא בייל השמ
 םי ןטימ ןפערט ךיז ןלעװ רימ ."קרָאי וינ ןיא, ךוב ןטשרע ןייז ןיא רָאנ
 זיא סָאװ ךוב ַא ,"עװַאּפ ענעדלָאג יד, ךוב ןסיורג ןטייווצ ןייז ןיא ךיוא
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 ןטעטסע ךס ַא טָאה "עװַאּפ ענעדלָאג יד , ,עטשרע סָאד יו שרעדנַא ןצנַאגניא

 ךוב ןטייווצ ןייז ןיא ןטנעמעלע עשיטסידָארַאּפ יד .קיטיײוצרַאה טפַאשרַאפ

 ּפָארַא ּפָאק ןטימ עיזעָאּפ יד טפָא ןלעטש ,עשיריל יד טימ ךיז ןעלגנַאר

 .גוויז רענדָאמ ַא טרעוו עקסעטָארג ןוא עשיריל סָאד .ףױרַא סיפ יד טימ ןוא

 ךיז טָאה *קרָאי וינ ןיאע ןופ רעקיריל רעכעלרעדנואוו רעד ױזַא יו

 ױזַא יװ ,*עװַאּפ רענעדלָאג? רעד ןופ ןוָאלק ןרעטיב םעד ןיא טלדנַאורַאפ

 ,יחרז לזממילש ןקידנריטידעמ םוצ ןעגנַאגרעד זיא "יליגניג; ןופ טעָאּפ רעד

 ןקיטפעשַאב לטיּפַאק ןקיזָאד םעד טימ ךיז ןלעװ רימ .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא

 .םעשעצרימ ,לקיטרַא ןטייווצ רעזנוא ןיא

 ןוא ךעלנעמ .רוטַאנ עקידנרילעבער ַא ןעוועג זיא טעָאּפ רעד בייל השמ

 ַא טסָאקעג רעכיז םיא טָאה ןטכיד; ןפוא ןייז ןיא ךורברעביא רעד .קיטומ

 ןיא לגיױפליּפש רעטיזיווקע רעד ןביילברַאפ רעבָא .טנוזעג שיטעָאּפ קיטש

 האנש .טלָאװעג טשינ םיא ךיז טָאה רָאװ רעשיטסילַאירעטַאמ רעטרַאה ַא

 טלעטשעג לזמל ןבָאה -- לרָאּפ עטשטנעבעג לווייט םנופ סָאד -- קזוח ןוא

 יד ןטַאלרַאפ ךיז טמוק סָאװ ךלמ םוצ רעטסוש רעד טגָאז יו ןוא .הּפוח ַא

 : ךיש

 ."ירעטַאמ ַאיָאװט ַאיצסַארט,

 ןעד יװ .טכערעג ךיז ייב ןייז ןוא ןגָאז ריא טעװ *! לדייא טשינ ,עפ,

 ?שרעדנַא

 ךיא ליוו ,לקיטרַא ןטייווצ ןיימ ןופ עמעט יד ןּפַאכרַאפ וצ טשינ ידכ רָאנ

 יד, ךוב ןטייווצ סבייל השמ ןופ עטַאטיצ ַא טימ ןקיטציא םעד ןקידנערַאפ

 :"עװַאּפ ענעדלָאג

 ,ןגָאז רשפא ןענעק סָאװ טייל ןענַארַאפ

 ןגָאװ ַא םורַא ךיז ןפוטש וצ ןייש טשינ זיאיס ןַא

 .ןעמיולפ ןוא סעקרעגוא ןוא ,סעלעביצ טימ

 ןגָאװנטױט ַא ןפעלשכָאנ ךיז סָאג ןטימ ןיא ןייש זיא'ס זַא רָאנ

 ;ןגָאלק ךָאנ סעד וצ ןוא ,ןצרַאוװש ןיא ןָאטעגנָא

 ,ןגָאז וצ דניז ַא ךָאד זיא

 ןגָאװ ַא םורַא ךיז ןּפוטש וצ ןייש טשינ זיא'ס זַא

 .ןעמיולפ ןוא סעקרעגוא ןוא ,סעלעביצ טימ
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 ןופ לַאוטיריגָאט:יײביגָאט רעד זיא'ס ? עיזעָאּפ ? עזָארּפ ? סָאד זיא סָאװ

 ןשידיא:שינַאקירעמַא ןטימ ןיא טָאה טעָאּפ רעקירעגנוה ַא רָאנ .ןבעל רעזנוא

 סעלעביצ טימ ןגָאװ, ןגעוו טעלּפוק ןרעטיב םעד ןרידנַאקס טנעקעג גָאטליואוו

 ."ןעמיולפ ןוא סעקרעגוא ןוא

 ףיוא עיגעלע סבייל השמ ןופ ילפ-רעלדָא רעד טשינ דיל ַאזַא זיא יאדוװַא

 !ללכב עיזעָאּפ יד טגָאמרַאפ סעיגעלע עכלעזַא ליפיוו ,טיוט סעצרּפ ,ל .י

 ,ץלָאטּוש ןטסכעה רעזנוא ןופ ביטש דוד ..;

 ץלָאה עינווָאלג עטצעל ַא -- ?זנוא רַאפ ןעוועג ןעד וטזיב סָאװ

 ;םַאטש רענייגיצ ַא טפ גניר ןיא טכַאנייב פעטס ןיא טנערב סָאװ

 ;םי ןיא טניװ טימ ךיז טלגנַאר סָאװ ףיש ַא ןופ לגעז

 ,דלַאװ ןקידנעלגָאװטפושיכרַאפ ַא ןופ םיוב רעטצעל ַא

 טלַא קירעי-טנזיוט ןזיר-סעבמעד טָאה ץילב רעד ואווַא

 ?טציא וטזיב סָאװ ?טצרא ןוא .טקַאהעגּפָא ןעלצרָאװ ערעייז ןופ

 טצינשעגסיא יו ,םוטש זַאלגעוװַאב ,דרע רעטלַאק ףױא שטנעמ ַא

 ,ףוס-בױהנָא ןָא ,טכיל -ןטיוט ןופ ןייש ןיא ןיטשרָאמרַאמ ןופ

 ,ףָאלש ןגנַאל םסענעי ןופ זיולב גנואעז עגר ַא -- דליבַא

 וצ ןבעל לסיב סָאד ,טכַאנ יד ,גָאט םעד זנוא ייב טמענ םֶאֹו

 ?ןר יד סָאד זיא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טיקנירע רעד רָאג טימ

 ?גנַאג ןלעקנוט רעזנוא ףיא טייקיבייא ופ םיורט רעד סָאד זיא

= 
 י+

= 

 ַא ךָאנ ןבָאה רימ ,טשינ טסעגרַאפ .ןגרַאװ ןרערט יד .גונעג רָאנ

 ."עוװַאּפ רענעדלָאג, סבייל השמ טימ ואוועדנַאר

11 

 ןפערט וצ ךיז טדערעגּפָא ןבָאה רימ ואוו ,ץַאלּפ ןפיוא רימ ןענעז טָא ןוא

 ."עװַאּפ רענעדלָאג; סנרעּפלַאה בייל השמ טימ

 טניז ןיוש זיא רעגייזעלעביצ רעזנוא שטָאכ ,ךעלטקניּפ ןענעז רימ

 .ָאטשינ ךָאנ רעבָא זיא עװַאּפ ענעדלָאג יד .,דרַאבמָאל ַא ןיא טצעזרַאפ ןרָאי

 ןטסנרעדָאמ עמַאס ןטימ וליפַא סנױזַא ךיז טפערט'ס .טקיטעּפשרַאפ אמתסמ

 ענעדלָאג יד ןדיײרַאב לסיבַא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא רימ ןלעוו .ןַאלּפָארע

 ,ןײלַא עװַאּפ
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 ַא ןרָאפסױא טנעק ריא .לגיופ רענעטלעז ַא זיא עװַאּפ ענעדלָאג יד

 ןעוו ןפערטנָא טשרע יז טעװ ריא ,ןענעגעגַאב טשינ יז טעװ ריא ןוא טלעוו

 ןריובעג יז זיא טרָאד .דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטימ ןענעקַאב ךיז טעװ ריא

 ןעילפ; ןעמונעג ןוא לגילפ ענעדלָאג עריא טײרּפשעצ יז טָאה טרָאד ,ןרָאװעג

 ןקיצרַאה ןוא ןביל ןרַאפ ןסורג ןעמונעגטימ ןוא ,ןטַאלג םעד ךייט ןרעביא

 ןגָארטעג ןוא ןעמי עלַא רעביא ןעילפ ןעמונעג יז, טָאה טרָאד ןופ ."ןטַאט

 ןגיולפעגקעװַא יז זיא ןטרָאד ןופ ."ןעמַאמ רעקיצרַאה ,רעביל רעד ןסורג

 ריא וצ רעדעפ ענעדלָאג ַא ןריולרַאפ טָאה ןוא ,דנַאל ןדמערפ ַא רעביא,

 ,*דנַאש רעסיורג

 יעשידרע ןַא ,עתמא ןַא ,עװַאּפ עתמא ןַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םנופ לגיופ םענעדלָאג ןטימ ןָאט וצ טשינרָאג רעבָא טָאה עװַאּפ עקיזָאד יד

 טײרּפשעצ יז זַא .ןרעדעפ עקיברַאפ עקַאט טָאה עװַאּפ עתמא יד ,דילסקלָאפ

 .ןעילפ יז ןעק הכמ ַא רעבָא .ןעז וצ סָאװ ָאד עקַאט זיא קע ןקיברַאפ ריא

 ןופ רעביירש-םילשמ עלַא ייב םש םענשזַאװ ןייק טשינ יז טָאה םעד ץוח ַא

 רעטסוּפ ןופ עיצַאקיפינָאסרעּפ רעד ףיוא יוװ ריא ףיוא ןקוק סָאװ ,טלעוו רעד

 ,הוואג

 רעשיגָאלָאטימ ַא ןגָאז וצ ױזַא זיא דיל-סקלָאפ םנופ עוװַאּפ ענעדלָאג יד

 רעשיגָאלָאטימ ַא -- דרעפ עטלגילפַאב סָאד ,סוזַאגעּפ זיא'ס יו טקנוּפ ,לגיופ

 ןימ ַא .ןוימד ןיא רָאנ ,טייקכעלקריוו רעד ןיא טשינ טריטסיזקע סע .דרעפ

 .לָאבמיס רעשיטעָאּפ

 ןשיטעָאּפ ןקיזָאד םעד ןעמונעגרעביא טָאה קיריל-טסנוק עשידיא יד

 ןקיזָאד םעד טריסנַאוינ ןוא טפיטרַאפ טָאה יז ,דיל-סקלָאפ םנופ לָאבמיס

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז עװוַאּפ רענעדלָאג רעד ןופ ןכייצ ןיא ןוא ,לָאבמיס

 ןגָאלַאיד ץרַאהיוצ-ץרַאה ןופ ,ורמוא ןוא טפַאשקנעב-םייה ןופ רעדיל עכעלרעה

 .ןטייצ ןוא ןטייוו רעביא

 ןעוו ,טניימ עװַאּפ ענעדלָאג יד סָאװ טסואוועג טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ

 :"קרָאיײיוינק ךוב ןייז ןיא ןעגנוזעג טָאה רע

 ,גרַאב ןרעטניה ןײגרעטנורַא טעוו ןוז יד

 ץילפוצ עווַאּפ ענעדלָאג יד ןעמוק טעװ

 ץילפוצ עווַאּפ ענעדלָאג יד ןעמוק טעװו

 ,ןיהַא עלַא זנוא יז טעוװ ןעמענטימ ןוא

 .ן'יצ טעוװו טפַאשקנעב יד ואוו ןיהַא
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 עשידיא יד ןענַאטשעג זיא *עווַאּפ רענעדלָאג , רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 -רַאפ ."עגנוי, ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ יד טָא .עקירעמַא ןיא קיטנַאמָאר-יײינ

 סָאד .םיהַא טקנעבעג ייז ןבָאה ,דנַאל דמערפ ַא ןיא םי ןרעביא עטלגָאװ

 .רעטנענ ,רעביל ,רענעש סנטייורעד ןופ ןרָאװעג ייז זיא עטנעָאנ לָאמַא

 טלַאפ יינש רעד יו רעטצנעפ ןכרוד טעז רע ןעוו ךיז טנייוועצ בייל ינַאמ

 זַא םיא טנַאמרעד יינש רעד .טָאטש רעקידנפָאלש רעד רעביא

 ,ןַאעקָא ופ טייז רענעי ףיוא

 ןַארַאפ אזַא דנַאל ַא זיא טייז רענעי ףיוא

 .טרָאד זיא יינש ןוא ,טרָאד זיא יינש ןוא

 רעד ןופ ןכייצ םעד רעטנוא טלוב טייטש טפַאשקנעב:םייה עקיזָאד יד

 ,"שװַאּפ רענעדלָאג,

 "ןוויטָאמ עשיווַאלס ןוא עשידיא, עשילרעטסיוא ענייז ןָא טביירש רע

 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רעכיב:רעדיל עטסנעש יד ןופ סנייא --

 "סיױו יד ןטכידרעביא ןוא ןטכיד ןבעל ץנַאג ַא טעוו קינלָאר ףסוי

 ,טפַאשדנַאל-םייה עשיסור

 ַא ןיא "װעיַארַאנ; לטעטש שיצילַאג ןייז ןעלדנַאװרַאפ טעו רידַאנ השמ

 .עזָארּפ ןוא עמעָאּפ רעכעלרעה

 ןרעיוא יד ןיא גנַאל ןבעל ַא ןעגנילק טעוװ וויטָאמ-סקלָאפ רעשידיא רעד

 ןקיזָאד םעד טימ רעדנואוו עשיריל ןזייווַאב טעוו רע ןוא ,ױדנַאל ָאשיז ןופ

 .וויטָאמ

 השעמ רעד ןופ הכלמ יד

 ,טנַאּפש סענייאניא רימ טימ

 עסייוו סָאד עלעגיצ סָאד

 ;טנַאה ריא ןופ ךעלזערג טּפיצ

 לגילפ יד טָאה עווַאּפ יד

 ...טיירּפשעצ ענעדלָאג יד

 ןדיא יו רעדָא "וװָאנרַאט, עמעָאּפ עסיורג ןייז ןָא טביירש דנַאלזייא

 .ענרָאט :טָאטש יד ןפור ןגעלפ

 רעביירש עשידיא עקיטכיוו ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןפורנָא טנעקעג טלָאװ ךיא

 .עזעט ןיימ ןקיטעטשַאב קרעוו ערעייז ךרוד ןלעװ סָאװ
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 ענעדלָאג; יד לייו ,םײהַא טקנעבעג טשינ טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 בייל השמ ןעוועג זיא ,ןגיוא יד ןדנעלברַאפ טנעקעג טשינ םיא טָאה *עווַאּפ

 ןיא קיצנייא זיא וָאשטָאלז טָאטש-םייה ןייז וצ דיל-סָאה ןייז .ןרעּפלָאה

 ןופ ףושיכ ןשיגַאמ םעד ןוא עביל ןופ חוכ םעד ןסייוו רימ .עיזעָאּפ רעד

 רעבָא .ןפַאש וצ חוכב ןענעז ייז ןכַאז עסיורג ַא רַאפ סָאװ .עיזוליא רעד

 ןופ סנייא ןפַאש וצ האנש טימ ןעגנולעג ןבייל השמ זיא ךָאד ןוא ? האנש

 .עיזעָאּפ רעזנוא ןיא רעדיל עסיורג יד

 טָאטש ןיימ ,םייה ןיימ וד ,ווָאזעטָאלז ,ָא

 ,דָאב ןוא לוש ןוא ץיּפש-רעטסיולק ןייד טימ

 ,קרַאמ ןפיוא סעקרעציז ענייד טימ ןוא

 ּפָא ךיז ןסייר סָאװ ךעלעדיא ענייד טימ ןוא

 ּפָארַא טמוק סָאװ רעיוּפ םעד ףיוא טניה יװ

 -- גרַאב רעוװָאסַאס ןופ רעיא לשיוק ַא טימ

 רימ ןיא ףיוא טכַאו גנילירפ ןיא ןבעל סָאד יװ

 -- ,ריד וצ טפַאשקנעב לסיב םערָא ןיימ

 ,ווָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 טייהרעטקנעברַאּפ ךיז ןָאמרעד ךיא זַא רָאנ

 טייג רע יו ,טרָאּפָאּפַאר דיגנ םעד ןָא

 ,ןײרַא לוש ןײא ךיוב ןבָארג ןייז טימ

 ,קַאמורפ םעד ,סילליה עיַאש ןיא ןוא

 קַאז ַא ןיא ריזח ַא יו טלָאװ סָאװ

 -- ןייש ריא טימ ןוז יד וליפַא טפיוקרַאפ

 ,רימ ןיא ןייגסיוא לָאז סע גונעג סָאד זיא

 -- ,ריד וצ טפַאשקנעב ןיימ ,טכיל ַא יו יױזַא

 .ווָאשטָאלז ןיימ ,םייה ןיימ

 טירקָאּפיה רערענעלק ןייק ןעוועג טשינ רעכיז זיא ףיטרַאט ס'רעילָאמ

 טימ ןוא ,לכיימש ַא טימ רעילָאמ םיא טמענ ןגעווטסעדנופ .,ס'לליה עיַאש יװ

 רעבָא ביל השמ .טלעוװ רעצנַאג רעד רַאפ םיא רע טזױלבטנַא לכיימש םעד

 ?לַאז א ןיא ריזח ַא יו, רָאּפַאטעמ ענהפירט ַא קַאמורפ ןייז רעטנוא טפרַאוװ

 ײּפש ַא טימ םיא ןופ טפיולטנַא ןוא
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 סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ ידכ דיל עצנַאג סָאד ןענעייל ןיילַא ףרַאד ןעמ

 ענייז ןופ גנובעלרעביא יד .שרעדנַא טשינ ןוא ױזַא ןעוועג זיא בייל השמ

 -סיוא םיא טָאה ,המשנ ןייז ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאי-רעדניק

 עשיטנַאמָאר ַא ןעוועג רע זיא ךות ןיא שטָאכ ,קיטנַאמָאר רעדעי ןופ טרעטכינעג

 טליּפש רע ואוו ,"קרָאי-וינ ןיא,; ךֹוב ןייז ןיא רעדיל ענייז טנעייל .רוטַאנ

 .סענורטס עטסניד יד ףיוא

 ןופ סױרַא בייל השמ טלַאפ ,םייה רעטלַא רעד וצ דיל-האנש ןייז טימ

 ןיא טקעװעגפיוא ןבָאה "עגנוי, יד סָאװ טפַאשקנעב רעשיטנַאמָאר-יײנ רעד

 טעװ ןעמ סָאװ "ןביוא , ןופ םעד וליפַא טקנַאד בייל השמ .עיזעָאּפ רעזנוא

 ןייז ףיוא םיא טצעביק רידַאנ השמ ןוא ,ווָאשטָאלז ןיא ןבָארגַאב טשינ םיא

 : רעגייטש

 ,וָאשטַאלז ןיא ןברַאטש טשינ ליוו בייל השמ

 ;ץעגרע ןיא ןברַאטש טשינ ליוו ךיא ןוא

 ,בייל השמ ,ןברַאטש ןזומ טעוו ןעמ

 .ץעגרע ןױא רעדָא ווָאשטָאלז ןיא

 "ןוויטָאמ עשיווַאלס ןוא עשידיא,, סבייל ינַאמ טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ

 ןשיבייל ינַאמ םעד ןיא .עיגלַאטסָאנ-םייה רעד ןופ קורדסיוא ןשיטעָאּפ ַא יו

 לָאמנייק ןבָאה ייז יו ,םולשב ןדרָאקַא עשיניַארקוא ןוא עשידיא ןבעל ךוב

 ןיא ןָא ךיז טסיוטש בייל השמ ךיוא .טייקכעלקריוו רעד ןיא טבעלעג טשינ

 טגנילק וויטָאמ רעשיווַאלס רעד שרעדנַא יו רעבָא .וויטָאמ ןשיוװַאלס םעד

 ןעק'ס יו טקנוּפ םַאכ םעד םענייז ןכש ןשיניַארקוא םעד ןעק רע .םיא ייב

 :ןעגנורַאפרעד ענייז טלייצרעד סָאװ ,לַאוװָאק רעשידיא רעד םיא

 ךרע עצרַאװש קיטש ַא ןוא דָאס ַא טַאהעג טָאה רע

 ,ךרעפ סָאד םיא ןעווָאק וצ זיױלב טַאטשקרעוװ ַא -- ךיא ןוא

 ;רעניײמ ןכשש רעד ,סַאכ רעד ,סנייז זיא'ס טגָאזעג רע טָאה

 -- טעב ןייז טיהעג ךיא בָאה ,ןעוועג קנַארק זיא רע ןעװ

 ,זש ןטסיוװ ַא ףיוא יװ ,רימ ףיוא טקוקעג רע טָאה

 .רעניימ ןכש רעד ,םַאכ רעד -- ךיז רע טָאה ט'מלצ'עג
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 : טקידנערַאפ רע ןוא

 -- טקנירט ןוא רע טעילָאכ טרָאד -- ךיז רע טָאה עמשטערק ַא

 -- טקניטש ןוא רע טעילדָאמ טרָאד --- ךיז רע טָאה רעטסיולק ַא

 ,רעניימ ןכש רעד ,סַאכ רעד ,טשינ רע ףרַאד רעמ ןוא

 ןגעוו ןילַא ןכש רעד טגניז ױזַא יו .ןכש רעשידיא רעד טלייצרעד סָאד

 עשיניַארקוא ןַא ָאד טצונַאב בייל השמ ? טלעוו רעד ןיא "דישז, םעד ןוא ךיז

 : םרָאפ דיל-סקלָאפ

 טלעוו רעד ןופ תוברוח יד ףיוא

 ;טלעש ןוא בָאר עטלַא ןַא טציז

 ריפַא דישז רעטלַא ןַא טכירק

 ,ריא ןבעל ךיז טצעז רע ןוא

 -- ןרקיַארקדַארק עדייב ןטלעש

 .וד --- יַאנודדַאדייה

 ,ּפָאלַאג ןיא ַאקטַאב רעד טמוק

 ּפָאק םעד בר םעד ּפָא רע טקַאה

 ,דלַאוועג ַאזַא דישז רעד טכַאמ

 ,טלַאפ רענוד ַא טניימ ןעמ זַא

 -- והַאדהַא ,ייוו-ייוו-ייא

 ...וד-יינודדַאדייה

 ,יױמ ַא יװ ַאקטַאב טעשזירג

 ;סיא ךעלעגייא יד דישז םעד ייב

 יז ךַאפ םיא עקטַאמ יד טיג

 ירוצ סעקלוב עסייוו ,עסיורג

 -- ןצרעד טלעג ַאקדָאװ ףיוא ןוא

 ...ןד"ינודיַאדיײה

 ךיז ביל השמ רעקיטנַאמָאר רעטרעטכינעגסיוא רעד טָאה ,טעז ןעמ יו

 רע .ןָאט-סקלָאפ ןשיניַארקוא ןשיגעלעיסיז םעד ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג טשינ

 רעטעּפש זיא'ס סָאװ ןעזעג .טנורגּפָא ןיא טקוקעגניירַא ףיט-שירענָאיזיװ טָאה
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 םוטנדיא ןשיצילַאג ןצנַאג םנופ גנודנעלרַאפ יד :ןעשעג םענייז טיוט ןכָאנ

 .ןכש םעד -- םַאכ םעד ךרוד

 ןוא טעטסע רעד ןגערפ טעוװ ? עיזעָאּפ ַאזַא ןופ טייקנייש יד טגיל ואוו

 טגיל'ס ואוו ,ןגערפ ךיז ןוא ןשודיח ךיז רע געמ יױזַא טקנוּפ .ןשודיח ךיז

 ,םירעוו יד ןכירק'ס ןכלעוו ןופ דרעפ ןטרגּפעג סרעלדָאב ןופ טייקנייש יד

 הלבנ רעד טימ יורפ רענייש רעד ןופ ףוס םעד טכיילגרַאפ טעָאּפ רעד ןוא

 ,..סַאג ןטימ ןיא

 ןענעז ןטעָאּפ עסיורג רָאג רָאנ .טייקנייש עטסערג יד טגיל -- תמא ןיא

 .לגוסמ וצרעד
 לא

 ץלַא ךָאנ זיא עװַאּפ ענעדלָאג יד ןוא טלעוו ַא טדערַאב ןיוש ןבָאה רימ

 רָאנ ?ואוועדנַאר םעד ןסעגרַאפ יז טָאה ? ריא טימ ןעשעג זיא סָאװ .ָאטשינ

 ןופ ןּפַאלק ערעווש סָאד רָאנ ,ןעילפ ןייק טשינ זיא'ס .טייג רעצעמע ,ַאש

 עילוק ַא טימ לגיופ ַא .שינעפעשַאב ענדָאמ ַא ךיז טזייווַאב טָא .עילוק ַא

 רענעי ןופ טעװעטַארעגרעבירַא םיוק ךיז טָאה לגיופ רעד .,לגילפ ןרעטנוא

 -רַאפ זיא ריט יד .ריט ןיא טּפַאלק סָאװ לכעמ רעדורב רעד זיא'ס .םי טייז

 ארומ טָאה סעזעג ןרעטנוא זעק לקיטש ןטימ רעדורב רעגיה רעד .טכַאמ

 זעק לקיטש סָאד טיה רע .רעדורב ןקירעגנוה ןרַאפ ריט יד ןענעפע וצ

 .שיטַאמַארד .יאדװַא ,קסעטָארג .ּפָאק ןיא ןגיוא עדייב יװ סעזעג ןרעטנוא

 ,גָאט ןקידנגרָאמ םוצ זיב -- ןיילַא תמא רעד יו ,תמא .יאדווַא

 ןקסעטָארג םעד טָא טימ "עװַאּפ ענעדלָאג, יד ךוב סָאד טנפע בייל השמ

 ןענעפע וצ ןרעיוא ןוא ליומ .,דַארַאקסַאמ ַא קעװַא טייג'ס ןוא לגיופ

 רעד טימ .רעטגירקעציזגורב ַא קעװַא רע זיא םייה רעטלַא רעד ןופ

 :האיצמ עסיורג ַא .ןעמוקסיוא טשינ רע ןעק *ענידלָאג עדלָאג; םייה רעיינ

 רעקישיור ץלַא טרעוו לקיב םענעדלָאג םורַא ץנַאט רעד ןעוו לגיופ-גניז ַא ךָאנ

 רשפא .לגיופ-ליּפש סיוא ןרעװ ,ןעװעטַאר ךיז ףרַאד ןעמ .רעקיטסַאה ןוא

 זיא'ס .ןסרַאפ ןריזינעצסניא ,ןצנוק ןכַאמ ,דנַאליײא ינוק ןיא עדוב ַא ןענעפע

 רענייש ַא .*עװַאּפ ענעדלָאג יד, טסייה יז .ןיוש טייטש עדוב יד .קנַאדעג ַא

 רעב-שרַאה ןטעברַאפ טמוק רעטיר רעגנוי ַא יו ןליּפשּפָא רימָאל .ןעמָאנ

 ןופ דימ זיא רעב-שרַאה רָאנ ,הנותח סרעטכָאט ןייז וצ רעגערט-ןליוק םעד

 ןעק רע רעבָא ,ןתוחמ רעטסבושח רעד זיא רע זַא ,טסייו רע .טעברָא רעד
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 רעד .דימ זיא רע רעבָא ,ןענייו טעװ הלכ יד .דימ זיא רע :ןעמוק טשינ

 רעד .דימ זיא רע .ןפלעה טשינ ךיז ןעק רעבי-שרַאה רעבָא .טצפיז רעטיר

 זיא רעב"שרַאה .םיא ףיוא הווצמ ַא .החמש עטרעטשרַאפ ַא ןבָאה טעװ ךלמ

 ןלַאיצָאס ַא טימ .ליּפש ןייש ַא זיא'ס .גָאט ןצנַאג ַא ןליוק ןּפעלש ןופ דימ

 גונעג ליּפש סָאד זיא -- "ןיימ, םעד ןייטשרַאפ טשינ טליוו ריא ביוא .ןיימ

 .ןײלַא ןייש

 .טלעוו יד ןעמעננייא ןופ ליּפש-ןרַאנ עטלַא עקיבייא סָאד .ליּפש טייווצ ַא

 רעד ןיא ָאד רעבָא ,סנבעל ןענָאילימ ליּפש סָאד טסָאק עטכישעג רעד ןיא

 לָאז ןעמ, לעפַאב םעד טיג ךלמ רעד יװ טעז .טנעס 10 זיולב --- עדוב

 ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .ןעמונעגנייא יז ןעמ טָאה טָא ."טלעוו יד ןעמעננייא

 ? ריא טימ

 לייױורעד לָאז טלעוו יד ןעניימ טיילפיוה יד

 ,ץיטש ןסיורד ןיא עטכַאווַאב ַא

 ,סַאלב ױזַא טיוט יו זיא גיניק רעד רָאנ

 טַאנ ןרעװ ךָאנ ןָאק טלעוו יד ארומ טָאה רע

 ...ןייג ןגער ַא טעװ סע ןעװו

 דלעפ ןיא ןזייארעקַא סָאד רעבָא

 רעמַאה סרעטסוש ןרעטנוא ליוז יד ןוא

 רעמַאק ןיא זיױמ יד ןוא

 ,קערש ַא ןױש זיא'ס זַא ,ױזַא ןכַאל

 ,קעװַא רעטכעלעג רַאפ רעיש ןברַאטש ייז

 ןסיורד ןיא ץלַא ךָאנ טייטש טלעוו יד סָאװ

 זיא "םייה רעטלַא רעד ןופ ,רעד ,עילערעזייל ס'רידַאנ השמ ,, דיל סָאד

 רעד ןיא ןוה רעד טימ ,עילערעזייל .דיל ןייש ןוא קרַאטש ךעלמענסיוא ןַא

 .לידבהל טעלמַאה רעדָא תלהק ןימ ַא ,ןבעל םנופ ןיז ןגעוו טריטידעמ ,טנַאה

 ןקידנעמוקנָא םעד טרעדליש בייל השמ רעכלעוו טימ ײרעלָאמ-גנַאלק יד

 טַאטיצ ַא ןעמענוצסױרַא וליפַא ארומ בָאה ךיא .ןרערט זיב ןייש זיא טנוװָא

 .עצנַאג סָאד ןרעטשעצ וצ טשינ ידכ ,דיל ןקיזָאד םעד ןופ

 ןקיזָאד םעד ןופ סױרַא טמעטָא סָאװ ,רעיורט רעדלימ ,רעליטש רעד

 ,טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןזָאלּפָא טשינ ךייא טעװ ,דיל
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 זיא טָא .גנומיטש עקיזָאד יד ןבייל השמ ייב ןָא טלַאה גנַאל טשינ רעבָא
 עסייו ענדוקסַאּפ ייוצ טָאה סָאװ טנעגילעטניא, םעד טימ ףמַאק ןיא רע
 :"טעַאּפ ןשלַאפ ןוא רעגָאז-רסומ, םעד ןירַא רע טגָאז ןוא "טנעה

 ףיוא זנוא טקעוו סע ,?לָאמַא ךיז טפערט סע

 ,טנוה ןוא ץַאק ןופ טכַאנייב ןייוועג סָאד

 ,ךיוא טלָאמעד רשפא רימ ןענײװ

 דנואוו ענעגייא ןַא יו ייװ ךָאד זנוא טוט סע

 .טנוה ןוא ץַאק ןופ טכַאנייב ןי'יױועג סָאד

 זיא ןייוועג ריא זַא ןסייוו רימ שטָאכ ,טנייוו ױרפנסַאג ַא ןעוו ןליפַא ןוא
 ...ןייוועג ןשלַאפ ריא ןיא קידלוש טינ רשפא רימ ןענעז יצ ,רימ ןטכַארט ,שלַאפ

 -- טעָאּפ רעשלַאפ ןוא רעגָאז-רסומ רעד רָאנ
 -- ,דמערפ קיבייא זנוא זיא ןייוועג רעייז

 טמולח .םי םוצ קירוצ רע טפױלטנַא ,םענעי ןוא םעד טגָאזעגניײרַא
 רעד ןגעוו .םערַאה ןייז ןוא בייל השמ ןַאטלוס םעד ןגעוו ןגיוא ענעּפָא טימ
 ןיימ יליגניג ָא, דיל םענייש םעד ןיא רעדָא .לטרימ רעטבילעג רענעגנַאפעג
 ,"קרָאי-וינ ןיא; ןופ יליגניג יד טָא רעדיוװ ןענעגעגַאב רימ ואוו ,"טעמוא
 .גנוטכיילַאב רעשילַאטנעירָא ןַא ןיא לָאמ סָאד רָאנ

 םענייא ןופ דילנענַאװש סָאד זיא "םי גערב םייב בייל השמ, לקיצ רעד
 רעבָא .טרעביפעגסיוא ,טכַארטעגסיױא ץלַא ןיילַא רע טָאה סָאד זַא טסייוו סָאװ
 :ןתמא רעד ןיא

 ,ךיז ןיא ךרָאש ַאזַא טָאה ריּפַאּפ-רַאגיצ

 ,ןדייר ןָא קידנגיױוש ןענָאמרעד ןָאק סָאװ

 ,ךיירפ לופ געט עקיד'בוט-םוי עטייו ןָא

 ,ךיירפ לופ ענעגנַאגרַאפ -- טכַארטעגסיוא בָאה ךיא סָאװ

 ןיא ּפָא טלגיּפש "םי גערב םייב יחרז, לקיצ רעסיורג רעטייווצ רעד
 לסילש ַא זיולב זיא טָא .ףימ-בקעי-ושע םעד םרָאפ רעשיריל-קסעטָארג

 :עמעָאּפ רעצנַאג רעד וצ
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 ;טלַא זיא יחרז ןוא טלַא זיא סַאכיס

 ,טנוזעג סיוא טעז סַאכיס רעטלַא רעד רָאנ

 ,טנוה-רעסַאוו ַא יו ןייטש ןפיוא טציז רע ןוא

 טכַאל -- הנבל עטיור יד -- םינפ ןייז ןוא

 ,טכַארטרַאפ םלוג ַא יו טציז סָאװ ן'יחרז ןופ

 .לבמיצ ןייז ןוא ךיז ףיוא טקוק ןוא

 הד ,ןדייב ןופ עמַאמ ,הקבר --

 ,ביוו ס'קחצי ןדייז-רעטלע רעזנוא

 בייל ןייד ןופ טכורפ עטשרע יד טָאה רעװ

 ?ּפָאט ַא סעברַא עטכָאקעג רַאפ טפיוקרַאפ

 ּפָארַא לכענק יד וצ זיב סָאװ רעד טָא --

 .עּפלַאמ ַא יװ ןעוועג ןסקַאווַאב זיא

 הד ,ןדייב ןופ עמַאמ ,הקבר --

 ןיטש ַא ףױא ּפָאק ןטימ ןעזעג טָאה רעוו

 ןײגרעטנורַא ןוא ףױרַא םיכאלמ

 ?ןירַא למיה ןיא זיב רעטייל ַא ףיוא

 ןיישנרעטע ןופ טכיל םעד טימ רעד טָא

 .םינּפ ןטרַאדעגסיוא ןייז ףיוא

 ןיא םי גערב םייב טרעטייוורעד ןוא טנעָאנ ןטלַאטשעג עטלַארוא ייווצ

 ףיוא ליּפשנטָאש ַא .טריטידעמ רעטייווצ רעד ןוא טבעל רענייא .קרָאי-וינ

 ףןרעטש יד וצ ףױרַא טנייױו לבמיצ ןטימ יחרז .עזַאב רעכעלטכישעג ַא

 יד ייב ןוא .טקינייּפ ןוא טקידניז .,לָאמַא יו טנייה טקיטכיל *ןוַאטלבַאב,

 ,תובָא יד ןופ תוכז ןיא טמעטָא סָאװ ,ןיילַא טייקיזָאלּפליה יד םי ןופ סעגערב

 .רעיורט םענעגייא םנופ תוכז ןיא

 -קיצנייא זיא ןרעּפלַאה ןבייל השמ ןופ *עוװַאּפ ענעדלָאג יד; ךוב סָאד

 םושב טָאה טײקשילַארטַאעט יד .םרָאפ רעד ןיא ייס ,וויטָאמ ןיא ייס קיטרַא

 -עָאּפ יד טרעטיילעג ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,עשיטעָאּפ סָאד טקעמענּפָא טשינ ןפוא

 "שװַאּפ ענעדלָאג, יד .טקעפע ןשילָאבמיס םעד טקרַאטשעג ,עיזיו עשיט

 | .הגרדמ רעדנוזַאב ַא ןופ גנוכיירגרעד ַא זיא



 קינלָאר ףסוי

 ןבעל ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא זיא קינלָאר ףסוי רעטלַא רע
 -עטיל ןדעי וצ ,גנוזעלרָאפ רעדעי וצ .רֹוגיפ עשיטעטַאּפ תמאב ַא ןעוועג

 עלַא ןרעהסיוא ,ףוס ןזיב קידלודעג ןציזּפָא ,ןעמוק רע טגעלפ ,טנוװָא ןשירַאר

 ןיא ןּפעלש םייהַא ךיז טכַאניב טעּפש טּפָא ןוא ,דייר עשירַאנ רעדָא ,עגולק

 ,סקנָארב רעטייוו רעד

 ץרַאה ןיימ טגעלפ ,טנװָא ַאזַא ףיוא ןענעגעגַאב םיא געלפ ךיא ןעוו

 ,טפַאשביל ןוא רעצ טימ םיא וצ ןייגסיוא

 וצ ןדייר טניימעג טלָאװ ,םיא טימ סעומש ַא ןריפרַאפ םיא וצ ןייגוצ

 ןילַא ךיז ןוא ןיילַא ךיז וצ ןדייר ןסייהעג טלָאװ ,רעגייווש ןט'נשקע'רַאפ ַא

 .ןרעפטנע

 ,טלַאטשעג יד ,םינּפ סָאד : רעקידעבעל ַא ןגיוא עניימ רַאפ רע טייטש טָא

 לָאמניק סע בָאה ךיא לייו ,ןענָאמרעד טשינ ךיז ךיא ןעק לוק ןייז רָאנ

 ,טרעהעג טשינ

 ַא ןטלַאהעג ָאי רע טָאה לָאמ ןייא -- ןסעגרַאפ רעיש בָאה'כ .ןָאדרַאּפ

 סע ןעוו בָאה'כ סָאװ ,עדער עטסצריק יד ןעועג זיא סָאד ,עדער לקיטש

 ,טרעהעג זיא

 דובכל ןעמוקעגנעמַאװצ ךיז ןעמ ןזיא זיוה ןיא גנילק לאיחי .רד ייב

 בייל ינַאמ .ןטנַאריּפסַא עשירַארעטיל םתס ןוא ןטסירטעלעב ,ןטעָאּפ .רימ

 זיא'ס יװ ,ןטנעמילּפמָאק ,ןעגנוסירגַאב ,סעדער .ץיזרָאפ םעד טריפעג טָאה

 .ןטייהנגעלעג עכלעזַא ייב רעגייטש רעד

 וצ םָאזקרעמפיוא טרעהעגוצ ךיז ,רעקידנגייוש ַא ןסעזעג זיא קינלָאר

 ןענַאװ ןופ טגערפעג ךיז ןוא טשודיחעג רעכיז ךיז טָאה רע .דייר סנעמעלַא

 ,טלעוו רעד ףיוא דייר ליפיוזַא ךיז ןעמענ סע

 ,קינלָאר ףסוי טעָאּפ םעד טרָאװ סָאד בייל ינַאמ טיג לָאמַא טימ

 ןפיוא ןייו רעזעלג ענעסָאגעגנָא יד וליפַא .ףיוא ךיז טלעטש קינלָאר

 ,םעטָא םעד ןייא ןטלַאה שיט

 יצ ,טשינ ךיא סייוו גָאט ןקיטנייה ןזיב .עשטּפעש ַא סעּפע טיג קינלָאר

 .קעװַא ךיז טצעז ןוא *.נננע יצ *,מממ, טגָאזעג רע טָאה
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 ...טרעהעג םיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,עדער עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד

 רענעטלעז ַא ןעוועג רעבָא זיא שטנעמ רעמוטש טעמכ רעקיזָאד רעד

 רעשיגַארט ןוא רענייש רעזנוא ןיא ןטעָאּפ עתמא יד ןופ רענייא .טעֶָאּפ

 ,רוטַארעטיל

 ,היול סדנַאלזיא ןבואר ייב ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד

 זיב טרירעג ךימ טָאה סָאװ ,ענעצס עמוטש ַא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה טרָאד

 .ןרערט

 רע זַא ןדלָאמעג ןעמ טָאה ,ןורא םעד טכַאמרַאפ טָאה ןעמ רעדייא

 טימ ,קינלָאר ,ןָאט רעטציא סע ןעק ,ןטיוט םעד לָאמ ןטצעל םוצ ןעז ליוו'ס

 ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,ּפָאק ןפיוא עקלעמרַאי-לַארענויפ רעצרַאװש רעד

 זיא רע .ןטלַאהעגקירוצ םיא טָאה יורפ ןייז ,ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טרָא ןייז

 טימ רע טָאה ףוס לכ ףוס ,ןסָאלשטנַא טשינ ןייטש ןבילבעג טייצ טונימ ַא

 ,טצעזעגקעוַא ךיז ץפיז ןליטש ַא

 םיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ןטצעל םעד ,ץפיז רעליטש רעקיזָאד רעד

 ,רימ ןיא ךָאנ טרירביוו ,טרעהעג

 םענייא ןיא ןענייז "טייקימוטש; רעד טָא ןגעוו טלייצרעד ןיילַא קינלָאר

 : רעדיל ענייז ןופ

 ,טגיילעג טשינ גנוצ ןיימ ףיוא רעטרעוו ןייק טָאה טָאג

 ,םורַא שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ךיא ײג רעגיױוש ַא

 ,טגייל רעדָא ןתמא טדער רעדעי ואוו

 .םוטוש ןזיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ךיא ןיב

 :לשמ ןימ ַא טימ דיל סָאד טקידנע רע ןוא

 ,ןוז סקינבושי ַא לָאמַא ןעוועג

 .טנעקעג טשינ ןענעווַאד רע טָאה

 ןוז רעקיטכַאנרַאפ רעד ןופ רָאנ

 טדנעלברַאפ רעטצנעפ יד ןיא

 ,טפַאגרַאפ ךעלמעלפ ענעסקעוו יד ףיוא ןוא

 לופ ןעוו ,הליענ וצ רע טָאה

 ,לוש יד זיא ןעוועג ןדיא טימ

 טפַארק רעצנַאג ןייז טימ דייוועגניא ןייז ןופ
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 ...טלעוו רעד ןיא ...ףייפ ַא ןָאטעג

 טלעצעג סטָאג ןיא זיא

 ןרָאי עלַא רַאפ

 .ןרָאװעג טנכעררַאפ ףייפ רעד םיא

 -סקלָאפ ןשידיסח ַא ףיוא טיובעג זיא טצונַאב קינלָאר סָאװ לשמ רעד

 ענייש ענייז ןופ ענייא ןבירשעגנָא וויטָאמ םעד ףיוא טָאה ׁשֵא םולש .וויטָאמ

 ןַא -- ןקינלָאר ייב ,גנולייצרעד ַא זיולב סָאד זיא ןשַא ייב .ןעגנולייצרעד

 .טערטרָאּפ-ָאטיוא

 רעד .,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא דיל ןייז זיא סָאד -- ףייפ סקינלָאר

 רַאפ ,ןגרָאמ רַאפ ,טנייה רַאפ ןרעװ טנכעררַאפ םיא טעװ ףייפ רעקיזָאד
 ,ןטייצ עלַא

 ןגעװ רעדיל ליפיוזַא ןבירשעג טשינ טָאה ןטעָאּפ ערעזנוא ןופ רענייק

 ,טמולחעג רע טָאה ,טכירגרעד טָאה רע רעמ סָאװ .קינלָאר יװ ,רעדיל

 שטנעמ רעמוטש טעמכ ןסיורד ןופ רעד טָא !רעמ ךָאנ טלָאװעג ןוא טקנעבעג

 עמַאס סָאד רָאנ טשינ זיא דיל סָאד זַא ,טביולגעג טסנרע ןוא ףיט טָאה

 וליפַא ןעק דיל סָאד זַא ,רעכיז ןעװעג זיא רע .ןבעל ןיא עטסלופטרעוו

 ; טיוט ןופ ןזיילסיוא

 ,טנַאוו ןיימ ןוא גנוצישע ןיימ ,טָאג

 ,טנַאה סרעטינש ןופ סיוא רימ זייל

 ...רעדיל טימ סױא ךימ זייל

 עקידהצילמ-וויטַארָאקעד סָאד ,דיל-םתס סָאד טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,עקידמיליהת סָאד -- ענעטלעז סָאד ,עתמא סָאד רָאנ .רע טניימ

 ,יינוע יו ןייז זרעפ ןייד לָאז

 טעלג רעד יו ,ךייוו ױזַא

 ,גנירג ןוא ןעמַאמ ַא ןופ

 .טעב ריא ןופ ךופ רעד יװ

 . .גױא ןרַאפ גנירג -- קיכוּפ

 ,טנַאה רעד ףיוא רעווש -- קידרע

 טרָאװ סענעּפָא ןדעי טימ

 .טנַאעג ןייז ןעצ ןלָאז
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 ,לַאווק ןייד ןייז דיל ןייד לָאז

 וצ לַאפ ןוא ןייא ךיז גיוב

 ןָא ךיז קנירט ;לױמ ןטימ

 ;ןר וצ זיב ,טעז וצ זיב

 טכיל ןייד ןייז דיל ןייד לָאז

 ריא רַאפ ךיז קעלּפטנַא ןוא

 טסוט וד יװ ,זיולב ןוא לױה

 ...ריט ןייד ןופ סָאלש סםעד רַאפ

 ןיא טשינ ,טײקטעקַאנ ַא דיל ןייז ןופ קינלָאר טרעדָאפ ,טעז ןעמ יו

 טניימ סָאװ ,"טייקטעקַאנ; ַא רָאנ ."רעדיל עטעקַאנ; סעשטיװַאר ןופ ןיז

 ,קירָאטער רעדעי ,עזָאּפ רעדעי ןופ ךיז ןָאטסיױא ןַא ,עטרעקרַאפ סָאד אקווד

 .רעשידָאמיינ ייס ,רעשידָאמטלַא ייס -- טייקידהצילמ רעשיטעָאּפ רעדעי

 םעד ןופ תוכז ןיא ;דיל םוצ גנואיצַאב רעמורפ רעד טָא ןופ תוכז ןיא

 ןייק טשינ ןרָאװעג קינלָאר זיא ,דיל ןייז ןביירש םייב רעטיצ ןזעיגילער

 .טעָאּפ רעתמא ןַא -- רָאנ ,טעָאּפ "רענרעדָאמ, ןייק טשינ "רעשידָאמטלַא;

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליו סע

 ;ןוז ס'רבח ןיימ ןופ רָאה עטכיל יד יװ

 ,רעדילג עלַא ןיא ןייגעצ ןלָאז ייז

 .וז -רעטניוו רעד ןופ ןלַארטש עדלימ יד יװ

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליוו סע

 ,דלעפ ןיא ןעניגַאב ,ױט רעקיטכיל יװ

 ,רעדירב עקילייה עקיטכיל ןוא עסייוו יו

 .טלעוו ערעטצניפ יד ןזיילרעד ןעייג סָאװ

 ,רעדיל עקיטכיל ןביירש רימ ךיז טליװ סע

 ;יינש ןעלגיה עסייו ,עקיטכיל יו

 רעבירַא סעטַאט יד ןופ דנַאל ןיא לע ךיא ןעוו

 .ייז ןופ קיטכיל ןייז ןטרָאד ךיוא רימ לָאז
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 ."עגנוי, יד טימ ןקינלָאר טדניברַאפ טלוקידיל רעד טָא

 םעד טלעטשעגקעװַא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענעז "עגנויא יד

 עמַאס ןרַאפ דיל סָאד טניורקעג ;רוטַארעטיל רעד ןופ רעטנעצ ןיא טעָאּפ

 ןוא ןעמ טכַארט ,"עגנויא יד ןגעוו טכַארט ןעמ ןוא טדער ןעמ ןעוו ,רקיע

 .עּפורג רעד ןופ ןטעָאּפ יד ןגעוו לכ-םדוק ןעמ טדער

 עטריטנַאלַאט ןופ ייר עצנַאג ַא טריּפורג *עגנוי, יד םורַא ךיז ןבָאה יאדווַא

 .ןטעָאּפ יד ןעמונרַאפ טרָאפ ןבָאה ןָא-ןביוא םעד רעבָא ,ןטסירטעלעב

 ןבואר -- "עגנויא יד ןופ רעקיטערָאעט רעד ןרָאװעג זיא טעָאּפ ַא

 ,ודנַאל ָאשיז -- "עגנויא יד ייב ןשיט טעװַארּפעג טָאה טעָאּפ ַא ,דנַאלזייא

 .ןבייל ינַאמ -- טעָאּפ ַא טכעלרעהרַאפ ןבָאה םענייא ןיא עלַא ןוא

 ,עיצקַאער עכעלריטַאנ ַא ןעוועג סָאד זיא רוטַארעטיל רעזנוא ןופ גנַאג ןיא

 ,שַא ,םכילע םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ) עזָארּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא -- ץזָארּפ יד

 ןענעז רעלטסניק-עזָארּפ .ןָאןביוא םעד ןעמונרַאפ טָאה -- (ןָאסלעגרעב

 ךיז טָאה רעביירשילדיל רעד .רעקיסַאלק-ָאענ ןוא רעקיסַאלק יד ןרָאװעג

 ןַא ,רענעטעבעג-טשינ ַא ,רעקיטייז ַא יו ןרָאדירָאק יד ןיא טײרדעגמורַא

 ןירַא זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ןעזייר םהרבא .רענעמוקעג ןיילַא

 ןופ תוכז ןיא רָאנ ,דיל שיריל-םיטניא ןייז ןופ תוכז ןיא טשינ .,לכיה ןיא

 .ןעגנולייצרעד עצרוק ענייז ןופ ןוא ,ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ענייז

 -גָאלש סָאד .טרילעבער טָאה טעָאּפ רעד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא

 עיזעָאּפ ןיא ,לסייטש ןופ עטשרעביוא סָאד זיא טעָאּפ רעד : ןרָאװעג זיא טרָאװ

 ןוא ,רעקלעפ עלַא ייב רוטַארעטיל ַא ןופ טייקיבייא יד ןוא טרעוו רעד טגיל

 .ךיוא זנוא ייב ןייז סע ףרַאד ױזַא

 טלוק-דיל ןוא -טעָאּפ םעד וצ רעייטשוצ ןייז ןבעגעג טָאה קינלָאר ףסוי

 ,"זיפַאה, עירעס-רעדיל ןייז טימ

 -ַארַאּפ רעדָא ןעגנוצעזרעביא ןייק טשינ ןענעז רעדיל ענייש עקיזָאד יד

 רעטנוא רעדיל סקינלָאר ןענעז סָאד .טעָאּפ ןשיסרעּפ ןסיורג םעד ןופ ןזַארפ

 ,םינָאדװעסּפ ַא

 -קינלָאר ןענעז רעדיל-זיפַאה יד זַא ,טּפַאכעג ףכית ךיז טָאה רידַאנ השמ

 :טעָאּפ םעד רע טריפָארטסָאפַא ,עזָארּפ ןיא ןבירשעג ,עדָא ןייז ןיא .רעדיל

 וצ טשינ טייג ןרעה טרָאוװ-איבנ:רעטכיד עסיורג סָאד ריא טליוו,

 ,"קינלָאר .י ָאטיד ,זיפַאה וצ טקעריד רָאנ ,ן'יקַאס וצ טשינ ךיוא ,ן'דיהַאס
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 קינלָאר .י ,וטסיב ךעלּפעשרעדמוא יו ,שיגעלע יוװ ,ףיט יוװ : גניז ךיא;

 ,"קינלָאר ןיימ ,זיפַאה .י וטסיב רעטכיד רעגולק ַא ! זיפַאה ןיימ ---

 "ץגנוי, יד סָאװ ,סָאד קינלָאר טרירטסנָאמעד רעדיליזיפַאה יד טימ

 ,ןעמיטניא ,ןטכע םנופ טייקכעלברעטשמוא יד -- ןרירטסנָאמעד טלָאװעג ןבָאה

 :דיל ןכעלשטנעמ ןכעלנעזרעּפ

 ? ןעמוקעגניהַא יקַאס זיא ואוו

 ?דיהַאס רעקיטכרָאפ סטָאג רעד

 ,זיפַאה ןיא רָאנ ןסעגרַאפ טינ

 ,דיל זיפַאה -- ןעגנולקרַאפ טינ

 ךיז טריפעג גולק ןוא טבעלעג גולק

 ; דיהַאס ןֹוא יקַאס ןבָאה

 זיפַאה טָאה טזיירגעג דנַאנַאכָאנ

 .טירט ייב טירט טלכיורטשעג ןוא

 סערַאילומ ןוא ךעלדנער ענעדלָאג

 טלעטועעגפיוא סילהוא ןבָאה

 -- םירבק סיקַאס ןוא סי'דיהַאס ףיוא

 .ךלעפ ןטימ ןיא טפָאלש זיפַאה

 ,ןפיל סנדעי ףיוא ךיל זיפַאה

 .קנַארש ןדעי ןיא דיל ןיפַאה

 רעטייוו ."עגנוי, יד טימ ןקינלָאר ןדניברַאפ סָאװ ,רעדיל יד ןענעז סָאד

 ."רעדיל עקיטכיל, טימ לופ רעבָא ,רערעווש ַא ,רענעגייא ןַא געוו ןייז זיא

 א לא
* 

 רעד ןמזילכ .סָארטַאבלַא םוצ טעָאּפ םעד ןכילגרַאפ טָאה רעלדָאב

 .שיטעטסעיַאמ ןוא ךעלרעדנואוו רע זיא טפול רעד ןיא טבעווש סָארטַאבלַא
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 טרעּפמולעגמוא רע טגעװַאב ,דרע רעד ףיוא רעטדימשעג ַא ,רענעגנַאפעג ַא

 .רעדניק ןוא םינָארַאנ רַאפ ,ןטייל רַאפ טעּפשעג ַא .לגילפ עסיורג ענייז טימ

 ,ךיילגרַאפ ןשירעלדָאב םעד ּפָא ןענעקייל קינלָאר יו ןטעָאּפ עכלעזַא

 טּפעש .סעװרָאב םורַא יז טייג ךָאװ עצנַאג ַא .עשידרע ןַא זיא עזומ סקינלָאר

 רעד ףיוא זנעג יד סױרַא יז טביירט גָאטרַאפ .עצענערק רעד ןופ רעסַאװ

 .ךייט ןפיוא סעקשטַאק יד ּפָא טזָאל ,עקעלָאט

 טגייל ,ןטעברַא עלַא יד ןָאטעגּפָא .תומהב יד סיוא יז טקלעמ טכַאנרַאפ

 טקניוו ,סנקלָאװ יד וצ ףױרַא טמולחרַאפ טקוק ,ייה גיוטס ַא ןיא קעװַא ךיז יז

 ךיוא זיא דרע יד רעבָא יש זיא למיה רעד .ןרעטש יד טימ רעביא ךיז

 ןוא רעביל -- רַאפרעד ,רעשימייה ,רענעגייא לייו ,רענעש רשפא ,ןייש

 .רעטנענ

 םעד טכעלפרַאפ .רעסַאװ-ןגער טימ רָאה יד סיוא ךיז יז טשַאו קיטיירפ

 ףיוא ןגיוא עט'שמוח'רַאפ טימ טקוק יז .,רעטכָאט עשידיא ַא טרָאפ .ּפָאצ

 ייז .עזומ סקינלָאר ייב עטסנעש סָאד ןענעז ןגיוא יד .םורַא טפַאשדנַאל רעד

 .טייקיניילק עטסנעלק יד .ךעלטייד ץלַא ןעעז ייז .רָאלק ןוא סיורג ןענעז

 ןריולרַאפ ףרַאד טשינרָאג ,ןייש זיא ץלַא לייוו ,קיטכיוו ריא רַאפ זיא ץלַא

 סקינלָאר ןיא טוט יוג רעד סָאװ ,סָאד טוט יז .רקיע ןַא זיא ץלַא לייוו .ןייג

 :"ייה, דייל םענייש

 ;טנַאּפשעגניא ךרעפ סָאד ;ןדָאלעג זיא ןגָאװ רעד

 ,טנַאה םורַא טיירדרַאפ סעצייל יד טלַאה יוג רעד

 .טרָא ופ ךיז טריר רופ יד --ןפיל יד טימ קָאמשט ַא

 ,למילב ַא ָאד ּפָארַא טלַאפ'ס .ךיז טלסיירט ייה טימ ןדָאלעג ןגָאװ רעד

 ךיילג ןגָאװ םעד טריפ רע .קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמ יוג רעד .לגנעז ַא ָאד

 ,ןטירד ַא ,ןטייווצ ַא ,ייה ןגָאװ ןייא ױזַא ,ןירַא לַאטש ןיא
 - יי בוא

 ,טכַאנרַאפ זיב ןגָאוװ ךָאנ ןגָאװ יזזַא

 ,טכַארבעגנײירַא ןטצעל םעד טָאה רע ןעוו רָאנ

 קרַאק ןפיוא עילבַארג יד רעדיו רע טמענ

 גיוא קידנכוז ןוא טירט עכעלעמַאּפ טימ ןוא

 ;גיוב ַא ךיז ןָאטעג טָאה ןגָאװ רעד ןאוו רעביא רע טייג
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 ףיונוצ רע טרַאש עלעייה ַא רָאנ ואוו ןוא

 ףױרַא עילבַארג רעד ףיוא טפַאשביל טימ סע טגייל ןוא

 ,ןעזרַאפ שינעלייא ןיא טָאה רע סָאװ ,סָאד יװ

 ,ןעוועג ןגעמרַאפ רעטסערג ןייז רעטציא טלָאװ

 ןוא ימ רעשירעיוּפ ןופ דליב יירטעג ַא רָאנ טשינ זיא דיל עקיזָאד סָאד

 סָאד זַא ,קנואוו ןשילָאבמיס ַא זנוא טיג דיל עקיזָאד סָאד .טײקמַאזרָאּפש

 בושח טרעוו ,ןטייקיניילק יװ געט יד ךרוד קיניזטכייל ןעלצנערטעצ רימ סָאװ

 ,ןבעל רעזנוא ןופ טנוװָא ןיא קיטכיוו רָאג זיב ןוא

 לא א
 א

 דובכל ןבירשעג ,"טפַאשדנַאל יד ןוא קַאװטיל רעד, לקיטרַא ןיימ ןיא

 טקַאפ ןקידריװקרעמ םעד ןזיוועגנָא ךיא בָאה ,גָאטנריױבעג ןט75 סקינלָאר

 יװ רוטַאנ רעד רַאפ שוח רעמ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ,סעקַאװטיל יד ,ייז סָאװ

 ערעקיברַאפ ןוא ערעכייר ףיוא ןסקַאוװעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיא יד

 .ןטפַאשדנַאל

 ןקינלָאר זיב ןקַאבלוק רעביא ןעלעדנעמ ןופ

 -רעביא לסיבַא ןעוועג זיא גנוטּפוהַאב עקיזָאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 -ַאסעב םעד ןוא ,שַא *ןשילוּפ, םעד ןסעגרַאּפ ןעמ ןעק יװ ,לייוו .ןבירטעג

 זיא ךות ןיא רעבָא .ןבירטעגרעביא עלעסיב ןיילק ַא ,ָאי ,יאבַאר רעיבַאר

 .ןרירטסנָאמעד ךיז טזָאל סָאװ ,עקיטכיר ַא עזעט יד

 ךיוא טָאה רע; זַא ,טליפרעד קינלָאר טָאה רעדיל עטשרע ענייז ןיא ךָאנ

 ןייש ױזַא רע טָאה דרע קלח ןייז ןוא "דרע רעטשטנעבעג סטָאג ןיא קלח ַא

 .עיזעָאּפ רעזנוא ןיא ןעגנוזעגניירַא טושּפ ױזַא

 ןגער ןוא טכַאנ ןיא ןײגוצ םוק ַָא

 ןגעו עטקיױועגנָא יד ןופ ןוא

 ,ךיז טימ דרע עטכייפ ,עצרַאווש גנערב

 ןביילק ךיז ירפ ןגרָאמ טסעוו וד ןעוו

 ןביילב שטָאכ ָאד לָאז -- םייהַא קירוצ

 ,ךיש ענייד ןופ קעלפ רעצרַאווש ַא
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 ענייז ןיא ךָאנ ןבירשעג ,דיל-עביל ַא סקינלָאר ןופ טַאטיצ ַא זיא סָאד

 שיטסירעטקַארַאכ ןענעז סָאװ ןרָאיײעשזדנַאלב ענעי ,ןרָאי-ביױהנָא עשיטעָאּפ

 .ט'ענייה'עג לסיבַא קינלָאר טָאה ןרָאי ענעי ןיא .טעָאּפ ןגנוי ןדעי רַאפ

 ןיב ךיא יװ ,ןעלרעוו ױזַא זיא סָאװ ,"ךיירגינעק ס'נעלרעוו, ןגעוו ןבירשעג

 .עבָאב-רעטלע ענעגייא ןיימ

 ."ךיז טימ דרע עטכייפ ,עצרַאװש גנערב;

 יצ -- .דיל-עביל ןעירפ םענייש םעד ןיא רעטבילעג רעד וצ ףור רעד

 סָאװ ,זיא קיטכיו .טשינ ךיא סייוו ,ףור םעד טרעהרעד טָאה עטבילעג יד

 ןעגנַאגעגכָאנ ףור םעד זיא ןוא ףור םעד טרעהרעד טָאה ןיילַא טעָאּפ רעד

 טשילביברַאפ רע ןעוו טפַאשדנַאל עשקינלָאר יד טמוקַאב ןח ןרעדנוזַאב ַא

 טימ םירעיוּפ הנחמ ַא ."רעטכעט ס'באומ; -- דיל ןקרַאטש םעד ןיא יוװ ,יז

 :ןטייוצ ַא ןיא ףרָאד ןייא ןופ רעביא ןרעדנַאװ רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז

 ,רָאבַאט רעשירענייגיצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 סיר ַא ןַאטעג ךיז רעגַאל ןצנַאג ןטימ טָאה סָאװ

 !רָאפ ןוא -- טָאטש-רעטניה ַא ואוו ץעגרע ןופ

 ,טָאטש רעטנערבעגּפָא ןַא וחפ ןדיא הדע ןייק טשינ ןוא

 בַארקס טעוועטַארעג ןטימ ךיז טָאה סָאװ

 .טָארַאב סטָאג ףיוא טזָאלעג טלעוו רעד ןיא

 :דיל סָאד טקידנערַאפ רע ןוא

 יווצ ןוא טסרָאיװ ַא ןעוועג ןוש ןענעז ײז ןעוו רָאנ

 :טנָאמרעד םולח רעקיטכַאנייב ַא יו רימ ךיז טָאה זנוא ןופ

 טנָאקעג יז ךָאד בָאה ךיא -- רעיגכרוד יד טָא

 ןיז ןוא רעטכעט סיבאומ ןענעז סָאד .שמוח ןופ

 .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעיײיג סָאװ

 סקינלָאר טנעייל ריא ."םהרבא ןופ טָאג, דיל סָאד זיא רענעש ךָאנ ןוא

 ,ךיז טכוד .רעטייוצ רעד ןיא טייקנייש ןייא ןופ ןירַא טלַאפ ןוא רעדיל

 .ןסעגרַאפ םוצ טשינ זיא עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד רעבָא .רעטרעוו עָארג עטושּפ

 רע לייוו ,ךיא גָאז ,טפַאש .דיל ַא טּפַאש קינלָאר יװ ןעז וצ עװַאקישט

 ."רעכַאמ; ןייק טשינ ,רעפַאש ָא זיא
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 ױזַא יו ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ רע טרעדליש "רדח ןיימ , דיל ןייז ןיא

 ,טייקיניילק עטסנעלק ,עטסנעלק יד טשינ טלעפרַאפ רע ,סיוא טעז רעמיצ ןייז

 ןַא .ןכַאז ןופ גָאלַאטַאק ַא יו ןקריוו וצ ןָא שזַא טביוה'ס ,הרוש ייב הרוש

 קירעדינ ַא ,לקניו ןיא לוטש-ור ַא ,ןיורב זיא סָאװ ,רעכיב טימ רעמלַא

 ,טנַאװעג ָארגלעה ַא -- רעמוז ,רעטניוװ ןיא טנַאװעג ןטיור ַא טימ טעב

 ,רעסיורג ַא רָאטַאידַאר ַא טייז רעקניל רעד ייב טנַאװ ןוא טעב ןשיווצ

 "ָאפיש רעקיברַאפ-ןייוו ַא -- ריט רענרעזעלג רעד ןבענ .טײנַאב קידרעבליז

 ,צטע .צטע ,ןּפמָאל .ענָאזַאװ ַא .רעטערב ןופ שיט רעטיירב ַא ,רינ

 רעגנַאל רעד טָא ןָא ךיז טרעהעג סָאװ .קידלודעגמוא טרַאװ ריא

 ,רעטעפ ,טשינ ךיז טלייא .עגר ַא וצ טרַאװ ? עיזעָאּפ טימ ןכַאז ןופ גָאלַאטַאק

 טנעז ריא ."טרעדנוהרָאי ַאזַא ןיא ןפָאלש טשינ ייס-יוו-ייס ךָאד טנעק ריא;

 לגניא ַא יו ,טרעדנוהרָאי ַא טימ ךיז טפרַאװ סָאװ ,"טסינרעדָאמ;/ ַא ךָאד

 ,טכַאנ עזָאלפָאלש ןייא זיא'ס טייקיבייא ַארַא'ס טשינ טסייוו ןוא ,עקליּפ ַא טימ

 :תורוש ייווצ עטצעל יד .עפָארטס עטצעל יד טמוק טָא

 טמעלקרַאפ טנַאװ ןוא שיט ןשיווצ ךיא ץיז לקניוו ןטסנטלַאהַאב ןיא ןוא

 .דמערפ רעד ןיא טײצלָאמ ַא ןסע טמוק סָאװ חרוא ןַא יו

 ויסַאמ יו .,םורַא זנוא ןעלגניר סָאװ ןכַאז יד ףיוא קילב ַא ןפרַאװ רימ

 ןשיווצ םיחרוא יוו ךיז ןליפרעד רימ ;ןענעז ייז קידנרעיוד רעמ יו ,ןענעז יז

 ןענעז ,ןכַאז יד ןציזַאב ןוא ןכַאז יד ןפַאש סָאװ ,רימ .סטוג ןוא בָאה רעזנוא

 ,לייו ַא ףיוא טסעג יד סע

 ענייז ןיא ןעגנוזעג לָאמַא ריד וצ טָאה רידַאנ השמ יװ ריד וצ גניז ךיא

 :ןרָאי עגנוי ענייד ןיא ןוא

 יו טעָאּפ רערעסערג ַא ךס ַא .קינלָאר ףסוי ,וטסיב טעָאּפ רעסיורג ַא

 זיא-סע-ןעוו סע טָאה קיטירק עקידנריסקַאל ןוא עקידנריזַארּפַארַאּפ דעזנוא

 וטסָאה רָאװ רעד ןופ ןעמונעג רעדליב טימ ,רעטרעוו עטושּפ טימ ,טנַאעג

 ןוא שטנעמ ןגעוו לבַארַאּפ עשיטעָאּפ עסיורג יד ,ןלָאבמיס ענייד ןפַאשעג

 ןקיביײא םעד טימ עכעלגנעגרַאפ סָאד טדניברַאפ סָאװ ,םעד ןגעוו ,רוטַאנ

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק, רע זיא ,רָאי ןצכעז ןרָאװעג טלַא זיא קינלָאר ןעוו

 טָאה ,ריּפַאּפ ןבירשרַאפ ךעלקיטש ןענופעג טָאה סָאװ ,רעדורב ןייז ,"רעדיל

 "קָאדע -- םיניבמ ענעדישרַאפ וצ טריפעגמורַא םיא טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז

 טייהקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ ןטיהסיוא טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ ,םיריוט
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 קינלָאר זנוא טרעכיזרַאפ -- ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס רעבָא ,טסיזמוא וליפַא

 ,"ןבילברַאפ רימ ייב זיא דיל סָאד --- לכיימש ַא טימ

 זיא סע ןעוו טָאה רע סָאװ "טייהקנַארק, עטסטניזעג יד ןעוועג זיא סָאד

 ןיז ַא ןענופעג רע טָאה טייהקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ תוכז ןיא .טַאהעג

 טמענרַאפ טײהקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ תוכז ןיא .ןבעל ןיא טפַאה ַא ןוא

 ןָאעטנַאּפ רעזנוא ןיא טרָא ןבושח רָאג ַא רע

 ףסוי ןופ דיל שיפַארגָאיבָאטױא ןייא ךָאנ ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס

 -כעלנעזרעּפ ןייז וצ לסילש רערעסעב ַא ללכב ןענעז רעדיל ענייז) קינלָאר

 ."רעטרעוו עדמערפ, טסייה דיל סָאד .(תונורכז עטרעביושעצ ענייז יוװ ,טייק

 ,לגניא ןקירָאי-טכַא ןַא ,םיא טָאה ןעמ יוװ ,רע טלייצרעד דיל ןקיזָאד םעד ןיא

 םיא טָאה טייקדמערפ יד ,דמערפ רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד טריטרַאװקנייא

 ַא ןיב ךיא; :רעטלפייווצרַאפ ַא ןפורעגסיוא טָאה רע זַא ,ןגָאלשרעד יױזַא

 יד ןזַא טּפַאכעג רעבָא ךיז רע טָאה ףכית ."קיבייא ףיוא רענעלַאּפרַאפ

 ןענעז סָאד .ענייז טשינ ןענעז רעטרעוו עשיטַאמַארדָאלעמ רָאּפ עקיזָאד

 ,רעטרעוו עדמערפ ,עטּפעלקעגוצ .,ערעדנַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ רעטרעוו

 רעמ וַא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג ךיז ןוא ןײלַא ךיז רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה רע

 טשינ ךיז רע טעװ ןבעל ןיא לָאמנייק ,לָאמנייק .ןָאט טשינ סנױזַא רע טעוו

 ,ןריובעג ןילַא טשינ טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןייק טימ ןצונַאב

 טָאה ,לגניא ןיילק סלַא ןבעגעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טרָאװ עקיזָאד סָאד

 ,סנייז ןעוועג זיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ טרָאװ סעדעי .ןטלַאהעג רע

 ,סיוא ךיז טקירד רע יו ,סע טָאה רעדָא ,טבעלעגרעביא סע טָאה רע לייוו

 ,"ןרָאבעג ןיילַא;

 "מוא ױזַא טרָאװ עשיטעָאּפ עשיקינלָאר סָאד טרעװ עקַאט רַאפרעד

 ,טבעלעגרעביא ןוא טכע זיא'ס לייוו ,רַאבלטימ

 רע ביוא סָאװ ,טעָאּפ ַא ןופ טערטרַאּפ םעד רימ ןבָאה לכה-ךס ןיא

 טימ ןוא ץרַאה קידנעגניז ַא טימ רעבָא רע טייג ,ןעלמיה יד ןיא טשינ טילפ

 ...דרע סנעמעלַא רעזנוא ,דרע ןייז -- דרע רעד ףיוא טירט ערעכיז

 יב

 סָאװ ,ןַאמ ַא ןגעו דיל ַא ןרעייז ןיא ןעגניז סרעגענ עשינַאקירעמַא יד

 טזָאל ,וצ טמענ רע סָאװ ,ןעמָאנ ןדעי טימ .ןעמענ וצ טמענ ןוא םורַא טייג
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 רעד רָאנ ,ענעבילבעג"ןבעל יד ןופ רעצרעה יד ןיא קיטייו ַא רעביא רע

 .ןעמענ וצ טמענ ןוא םורַא טייג רע : עקינייז סָאד קר ךיז טוט ןַאמ

 .זיא ןַאמ-הרבח רעקיזָאד רעד רעוו ןסיוטשוצנָא רעווש טשינ ךיז זיא'ס

 -עטיל עשידיא יד ןעמונעג רע טָאה סנטצעל .תומה ךאלמ רעד זיא סָאד

 רע .תועט ַא טכַאמעג רע טָאה לָאמ סָאד רעבָא .טעברַא רעד ןיא רוטַאר

 רָאנ טָאה רע .רעלטסניק-טרָאװ ערעזנוא ןופ ןעמענ יד ןעמונעגוצ טשינ טָאה

 ערעייז ןוא .קרעו ערעייז וצ ןרעהעג ןעמענ יד .סנבעל ערעייז ןשָאלרַאפ

 .ןבעל קרעוו

 ,טגָאזעג יוװ ,זנוא ןופ קעװַא זיא סָאװ רעטצעל רעד זיא קינלָאר ףסוי

 ןשירפ ןייז ייב סיוא ןגייווש רימ .רעדיל ךָאנ קירעגנוה ןוא ןרָאי טימ טַאז

 ןביירש רימ ךיז טלױוװס, דיל םענייש ןייז ןופ עפָארטס עטצעל יד רבק

 :"רעדיל עקיטכיל

 ,רעדיל עקיטכיל ןבירשעגנָא בָאה'כ

 ינזע ןעלגיה עסיױו עקיטכיל יװ

 ,רעבירַא סעטַאט עניימ ןופ דנַאל ןיא ןיביכ ןעוו ,טציא

 ...ייֵז ןופ קיטכיל ןייז ָאד ךיוא רימ לָאז



 בייל ינַאמ

 רעקיריל רעד 1

 רעקיריל רעד ."עגנוי, יד ןופ לדנייש סָאד ןעוועג זיא בייל ינַא
 ןָא רָאנ ,ןטעָאּפ-רעדירב יד ןשיוװצ ףסוי ןימ ַא ."סנַאלעסקע רַאּפ;

 ןבָאה ןטעָאּפ-רעדירב יד ,טרעקרַאפ .רעדירב עשילביב יד ןופ האנק רעד

 "סוחי ענעדייז סָאד ןָאטעגנָא ןילַא םיא ןבָאה ייז ,םיא טימ טסיורגעג ךיז

 לדמעה ענעדייז סָאד טָאה רע .טנכייצעגסיוא טסַאּפעג םיא טָאה סָאװ ,לדמעה

 -ָאטיוא ןייז ןופ ןביוהעגנָא :גנַאל-ןבעל ַא עדרעוו טימ ןוא ןח טימ ןגָארטעג

 וצ זיב "ןגיוא ענירג ןוא רָאה עצרַאװש סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא; טערטרָאּפ

 ."ןגיוא יד ףיוא ךעלברעש טימ ןוז ס'יציא שרעה טגיל ָאד, ףַאטיּפע ןייז

 ןיא טּפעװעגסױא טשינ ךיז טָאה ןטעָאּפ-רעדירב יד ןופ גנורערַאפ יד

 ;גנוכיירגרעד רעיינ רעדעי טימ טרעגייטשעג ךיז טָאה יז .ןרָאי יד ןופ נגַאג

 רעמיטניא רעד ןופ רעטצעל רעד טָאה ,ןברָאטשעג זיא בייל ינַאמ ןעוו ןוא

 .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ לוק ַא ףיוא טנייוועצ ךיז ?עגנוי, עּפורג

 :טנעמַאל סדנַאלזייא ןבואר ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא

 ! בייל ינַאמ ,בייל ינַאמ , ---

 ,ךיל ןופ ץנירּפ .רבח רעכעלרעדנואוו ,שטנעמ רעכעלרעה ,

 ! הפוקת ַא ןופ רעניײשַאב ןוא ןייש ,רוד ַא ןופ רעטשרע

 ! בייל ינַאמ ,בייל ינַאמ,

 ָאד ךָאנ זיא'ס ביוא) ןקוקמורַא ךיז ןעמ טעװ טציא טשרע;

 ןעמענַאב ןעמ טעװ טציא טשרע ,(ןקוקמורַא ךיז לָאז סָאװ רעצעמע

 טכיל ַא רַאפ סָאװ ,(ןעמענַאב לָאז סָאװ רעצעמע ָאד זיא'ס ביוא)

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעוועג טסיב וד גנַאזעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעוועג טסיב וד

 !ןעוװעג טסיב וד קנַאשעג

 ."טלעוו רענדיב ןוא רעָארג רעזנוא ןיא רעדנואוו ַא;

 ןטעטילַאװק עשיטעָאּפ ןוא עכעלשטנעמ יד סיוא טנכער דנַאלזייא ןבואר

 ענייז ןופ לעװש רעד ייב ןברָאטשעג זיא סָאװ ,"דיל ןופ ץנירּפ, םעד ןופ

 ; רָאי קיצעביז
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 ַא טימ ןרעיט ןענעפע טנעקעג וטסָאה שטיינק ַא טימ, --

 ןעוועטנורגרעד ךיז טרָאװ טסָארּפ ַא טימ .ןטלעוװ ןקעלּפטנַא סנַאוינ

 ןביוהפיוא ךיז לכיור ןקיטשינ ַא טימ ןוא ,ןשינרעטנָאלּפ עפיט וצ

 ןעלמיה עטסכעה יד וצ ןביוהרעד ןוא

 -- טייקכעלטלעוו רעד ףיוא טנעצקַא ןקידנעטש ןייד טימ; --

 טימ ;שיטע ףיט -- לַארָאמ וצ טליגכיילג ןייד טימ ;שידיא טכע

 ןיד ןיא .ךעלטלעװלַא ןוא ךעלשטנעמלַא -- טייקשידיחי ןייד

 ;דרע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ --- טייקנביוהרעד רעשיטנַאמָאר

 ןטימ טסיוטש סָאװ ,ןטרַאצ ַא שריה ַא ןופ גנואווש ןוא גנורּפש ןטימ

 ,"ןרעטש ַא ןרָאה

 גָאלַארקענ סדנַאלזיא ןופ גוצסיוא ןרעגנעל םעד טכַארבעג בָאה ךיא

 ."שגנוי, יד רַאפ טניימעג טָאה בייל ינַאמ סָאװ ןכיירטשוצרעטנוא טלוב ידכ

 ןייא טביילב קיטירק רעד רַאפ .לטיט רעכיוה ַא רָאג זיא "דיל ןופ ץנירּפ

 ,לטיט םעד ןפרַאװאוצּפָא רעדָא ,ןקיטכערַאב וצ : עבַאגפיוא

 ןריגַאער וצ ױזַא יו טסואוועג טשינ תמאב טָאה זנוא ייב קיטירק יד

 -ינַאמ סָאד שטָאכ ,רעטצניפ רעד ןיא טּפַאטעג טָאה יז .דיל סבייל ינַאמ ףיוא

 סע טָאה וליפַא רעדנילב ַא זַא ,קיטכיל גונעג ןעוועג זיא דיל עשיבייל

 ,יַא :ןּפיל עטענַאיװרַאפ טימ ןעלמרומ ןוא רעוא ןטימ ןעמענַאב טנעקעג

 !ןייש יװ

 -ץלרעוו, ,"?שיטסיסיצרַאנ, :טעקַאלַאב עקַאט קיטירק עשידיא יד טָאה

 ."טסעשז רעלעדייא , ןוא *טעטיזָאוטריװ, ,"ןסולפנייא עשיסור, ,"טזינ

 -ירעט, ןפושיכסיוא רעקיגַאמ ַא יו טנעקעג טָאה סָאװ ,ןיקוויר .ב וליפַא

 דרע לקערב ןייק ןענופעג טשינ טָאה ,"סעירָאטירעט-ומכ , רעדָא *סעירָאט

 ןימ ַא ןעוועג דיל סבייל ינַאמ זיא םיא רַאפ וליפַא .דיל סבייל ינַאמ רַאפ

 .דרע ןוא למיה ןשיוװצ טרעטיצעג טָאה סָאװ ,בעװעגניּפש שיריל

26 
 טי

 עשיבייל-ינַאמ-תמא עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה בייל ינַאמ ןעוו

 ןעוועג ןעלרעוו זיא ,1910 ,*רוטַארעטיל, ךובלמַאז ןטייוצ םעד ןיא רעדיל

 טָאה "ץלַא רעביא קיזומ ,קיזומ , זיוועד ןייז רעבָא ,טיוט רָאי ףלעווצ ןיוש

 ,טלעו רעד ןופ ןריטַארעטיל עלַא ןיא טרירביוו קידעבעל ךָאנ
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 זיא סעיצידַארט עשיטעָאּפ עגנַאל-טרעדנוהרָאי טימ ןרוטַארעטיל רַאּפ

 -נעדיא ןענעז גנַאלק ןוא טרָאװ זַא ,גנונָאמרעד ַא ןעוועג זיוועד ס'נעלרעוו

 יד .קיזמ רעד ןופ רעטסעװש עכעלבייל ַא זיא טסנוק-טרָאװ יד זַא ;שיט

 יד רַאפ .ןטנעמורטסניא-ךַארּפש ערעייז ןוואורּפסיוא ןעמונעג ןבָאה ןטעָאּפ

 ערעייז ןיא סעיצידַארט עשילַאקיזמ-שיטעָאּפ ןענופעג ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ

 ,סעיצַארביװ עיינ ןעניפעג וצ רעגנירג ןעוועג סע זיא ,ןרוטַארעטיל ענעגייא

 ,ןסנַאוינ ערעניד

 רעשיטעָאּפ רעגנַאל ַא ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג ךָאד זיא ןײלַא ןעלרעוו

 .טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא ןַאעלרָא עד לרַאש ןופ ןביוהעגנָא ,עיצידַארט

 ? רוטַארעטיל רעזנוא ןיא "עגנוי ,, יד טַאהעג ןבָאה סעיצידַארט ַא רַאפ סָאװ

 ןעועג זיא עיצידַארט רעשיטעָאּפ-שידיא רעד ןיא עטסשילַאקיזומ סָאד

 טיירפרעד ךיז ןוא טריּפשרעד סע ןבָאה "עגנוי, יד ,דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד

 -דיל-סקלָאפ ןטימ ןבָאה ױדנַאל ָאשיז ןוא בייל ינַאמ .דיל-סקלָאפ םעד טימ

 ןרעהעג סָאװ רעדיל ;:לרעּפ עשיריל עתמא ןפַאשעג ןרעיוא יד ןיא גנַאלק

 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא עטסנעש יד וצ

 טװאורּפעגסױא "עגנוי, יד רַאפ ןטעָאּפ ערעדנַא ןיוש ןבָאה םעד ץוח ַא

 ןעמעוו רַאפ ,גורפ .ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ ןטייקכעלגעמ עשילַאקיזומ יד

 סָאװ ,ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןָא המותי ענדיב ַא; ןעוװעג זיא עזומ עשידיא יד

 ענייז ןיא וליפַא טָאה ,"ןעמַארג טימ עברָאט ַא עציילּפ רעד ףיוא טגָארט

 ךיז טָאה סָאװ ,טייקידװעריּפש עשילַאקיזומ ַא ןזיװעגסױרַא רעדיל עשינחדב

 רע טָאה רעדיל עשיריל עטלייצעג ןיא .םינחדב עטסערג יד טמולחעג טשינ

 ןעועג תמאב זיא סָאװ ,טייקטקעפרעּפ עשילַאקיזומ-שיריל ַאזַא טכיירגרעד

 ,שודיח ַא

 שרעדנַא זַא, טגָאלקַאב ךיז *שינָאמ, עדַאלַאב ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ץרּפ

 ןיק טשינ ,ןעגניז שיאיוג םייוג רַאפ לָאז רע ,ןעגנילקעג דיל ןייז טלָאװ

 טָאה ,"ןָאט רעטכער ןייק ,גנַאלק רעטכער ןייק -- ןָאגרַאשז טינ ,שידיא

 -יזומ ַאזַא עדַאלַאב רעבלעז רעד ןיא ןזיועגסױרַא גונעג שילַאסקָאדַארַאּפ

 ַא ןיא גנוכיירגרעד ַא ןעוועג טלָאװ סָאװ ,טפַאשרעטסיימ עשימטיר-שליַאק

 יד זיא "דיילק-הּפוח ןדמערפ םייב , ןייז ןיא ןוא .ךַארּפש רענעפילשעג רעמ

 .ךעלרעדנואוו תמאב עיצַארטסעקרָא
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 ,גנַאלק-דלָאג ןטכע ןַא טגָאמרַאפ ןבָאה רענעט עשיריל עכעלטע סנעזייר

 יד טגָאזעגנָא ןבָאה ןעמטיר:ןָאבמָארט ןוא דץַאט ,-קיוּפ סדלעפנעזָאר סירָאמ

 ןרעּפלַאה בייל השמ ןופ קיזומ-זעשזד

 "שיגעלע ,ליּפשיָאנַאיּפ סנרָאהניײא דוד ןוא ץפיז רעשיריל סרעבמיא .י .ש

 ןטעשזדנָאלברַאפ םעד ,לוש רעטזָאלרַאפ רעד םורַא טרעיורטרַאפ ןוא טרַאצ

 עשילַאקיזומ-שיטעָאּפ ןעוועג ךיוא ןענעז ,הליפת-לעב ןטצעל םעד ןוא ,ךלמ ןב

 זיא דיל עשידיא סָאד זַא ,טגָאזעגנָא ןוא טגָאנעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוכיירגרעד

 ןיא ןטסנעש ןטימ ןכיילגרַאפ ךיז ןעק סָאװ ,טפַאשרעטסיימ ַא וצ געוו ןפיוא

 ,רוטַארעטיל רעדעי

 השמ ןוא סודיינ בייל ןופ ןטנעמירעּפסקע-םרָאפ יד ןסעגרַאפ וצ טשינ

 ןעועג טשינ זיא ןשילַאקיזמ םוצ גנַארד רעד זַא ,זייװַאב ַא : ןָאזרעדָארב

 ןשידיא םעד ןסיוטשעג טָאה סָאװ ,וויטַארעּפמיא ןַא רָאנ ,זירּפַאק-עלוש ןייק

 ,גנורעטייל רעשילַאקיזומ-שיטעָאּפ וצ םי טייז רעד ףיוא ןוא רענעי ףיוא טעָאּפ

 גנַאל טשינ טשרע טָאה סָאװ ַאלערעדניס ןימ ַא -- עזומ עשידיא יד

 ריא טָאה ןחדב רעד ןעוו ,הּפוח רעד רעטנוא ןרָאי עגנוי עריא טניײיװַאב

 עשידיא יד -- ,ןרעיוא יד ןיא ןעמַארג-רסומ עקירעזייה ענייז טצלירגעגניירַא

 ןוא ןעגניז ןביױהעגנָא טָאה יז .רעיורט םענעגייא ןוא דיירפ רענעגייא טימ

 רָאה ענעגייא יד .ןדנואוושרַאפ זיא לטייש רעד .ןרָאװעג םלענ זיא ןחדב רעד

 -הלכ יד .טקיטכילעג טָאה דיילק-הּפוח סָאד .לייאנזיור טימ טקעמשעג ןבָאה

 .רערעטיול ןוא רעשיריל ןרָאװעג זיא דיירפ

 ןלַאפעגּפָארַא טשינ זיא בייל ינַאמ זַא ,ןעגנורדעג זיא ןעמעלַא םעד ןופ

 ןופ חרוא ןייק ןעוועג טשינ זיא רע זַא ןוא ,טכירעגמוא:-םיצולּפ ,למיה ןופ

 -ַארט רעשיטעָאּפ-שידיא ַא ןיא ןעלצרָאװ טַאהעג טָאה רע ,דמערפ רעד

 עטריניפַאר ַא --- דיל ןייז -- רעכעה לּפַאטש ַא ןעוועג זיא דיל ןייז ,עיציד

 ,ןרָאה ןטימ טיילפ יד ןוא ןטָאש טימ ךיז טרָאּפ ןטָאש ואוו ,ערוטנַאװַא

 ,קיריל רעשידיא רעד ןופ *גנימרַאשט; ץנירּפ רעד ןעוועג זיא בייל ינַאמ

 ןרירביוו ןעמונעג טָאה ,רעגניפ ןטימ טרירעגנָא טָאה רע סָאװ ,וויטָאמ ןדעי

 רעדנואוו ַא ןעװעג זיא סָאװ ,טייקשידָאלעמ רעטריסנַאינ-ןיד ַאזַא טימ

 .רעדנואוו רעביא

 ,ץרּפ ןופ .עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא וויטָאמ-לדיימ-רעדיינש םעד טמענ

 :"ויגעוע רעטפניפ רעד ףיוא , סבייל ינַאמ זיב דלעפנעזָאר ,יקסוועשטניוו
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 ,רעױמ ןסיױו ַא ןיא ,וינעוע רעטפניפ רעד ףיוא

 ,קָאטע ןטנציירד ןפיוא ,רעיומ ןסייוו ַא ןיא
 רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא ןטרַאוו ןוא ךעלדיימ ןעיינ

 .קָאלג-טנווָא םנופ לַאנגיס ןליופ ןפיוא

 ,ןדנוטש ןופ ּפמוז ַא ןיא ליופ טפָאלש קָאלג רעד רָאנ

 ,טנעוו ןופ ןייטוש םעד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא

 ,ןדנואוו ןענייוַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד א

 ...טנעה עשילדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז סָאד ןוא

 ,רעָאלב ןוא רעטעלָאיפ ,דייז רעזָאר ,דייז רעסייוו

 ,ביוט ןא ןיד ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא

 רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא רעטצנעפ יד ףיוא ןוז יד ןוא

 ...ביױטש םענירג ןופ ןלייז עסייה יד ןיא טכירק

 ןדנואוו ןענייווַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא

 טנעה עשילדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז סָאד ןוא

 ןדנוטש ןופ ןדנואוו יד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא

 .טנעוו יד ןופ ןייטש םנױא ,טנעה עשילדיימ רעביא

 רעשידיא רעד ןיא וויטָאמ רעלענָאיצידַארט ַא זיא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד

 ,םיא טרעטייל רע ,טרעקרַאפ .סיוא טשינ םיא טדיימ בייל ינַאמ .עיזעָאּפ

 ,יירשעגסיוא ןַא רעדָא ,ץכערק ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ סָאד ,םיא טביוהרעד

 .עידָאלעמ רעטסניד רעד ןיא טלדנַאוװרַאפ טרעוו

 סנייא בייל ינַאמ ןָא טביוה ,"טייקנייש ליפיוזַא ָאד זיא עמערָא רעזייה ןיא;

 רעזייה ןיא; טגָאזעג טלָאװ דלעפנעזָאר סירָאמ .רעדיל ענייש רָאג זיב ענייז ןופ

 רעזייה ןיא; ןעגנוזעג טלָאװ ןעזייר םהרבא ."ןרָאצ ליפוזַא ָאד זיא עמערָא

 .תמא ןשיטעָאּפ ַא טגָאזעג ןטלָאװ עדייב ןוא ,"טייקסטוג ליפיוזַא ָאד זיא עמערָא

 .ַא ןיא ,"טייקניישפ .טקעּפסַא ןשיטעטסע ןַא טײקמערָא רעד טיג בייל ינַאמ

 : טקעדטנַא יז טָאה בייל ינַאמ ,תמא לָאמַא רעדיוו ןוא ,וטפיוא רעיינ

 ,ןלױק ערַאד יד ןופ רעייפ ןטלַאק םעד ייב ןוא

 .ןגיובנלע ףיוא טנעלעג פעק ןשיט יד םורַא
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 ... ןלײצרעד דרעב עטלַא ןוא ,עטציּפשעג ןרעױא יד
 ןגױטזשעג טשינ םיסינ ןופ ןוא המכח ןֹוא רעצ ןופ דייר יד

 "רעדנואוו יד ןריובעג טָאה עמערָא רעזייה ןיא "ןגיוטשעג טשינ םיסינ;

 ,איבנה והילא ןגעוו ,ךעלגניר-ףושיכ ןגעו השעמ-רעדנואוו יד -- השעמ

 םעד בייל ינַאמ ןקיטפעשַאב סָאװ ,ןוויטָאמ .רערעדנַאװ ןטיינשרַאפ ןגעוו

 ,טסידַאלַאב
 לא
 א

 "! טייגרַאפ גָאט רעד;

 ןיגרַאפ זומ רע ,טײגרַאפ גָאט רעד ,טײגרַאפ גָאט רעד

 !ןיױו -- ,ןעניױו ,ןעניױו ,ןעניױו ךיז טליוו ריד בױא ןוא

 .טייגרַאפ גָאט רעד

 טלעוו רעד ןיא וויטָאמ ןטסלַאסרעוװינוא ןפיוא ןבירשעג טָאה בייל ינַאמ

 טייוו ןפרָאװרַאפ ןשטנעמ ַא ןופ עינָאגַא יד --- דיל ןייז .,ןילַא ךיז ןגעוו --

 ןזייא ןוא ןָאטעב ןופ טָאטש ַא ןיא ,דנַאל דמערפ ַא ןיא םייה רעד ןופ

 לייורעד .ןטייקנייש ךיוא טָאה ,טָאטש ענרענייטש יד ,םייה עיינ יד

 : םייה יד יינש רעד טנָאמרעד קרָאי-וינ ןיא יינש ַא טלַאפ ,דמערפ ייז ןענעז

 ,ןַאעקָא ןופ טייז רענעי ףױא

 ןַארַאפ ַאזַא דנַאל ַא זיא טייז רענעי ףיוא

 ,טרָאד ןיא יינש ןוא טרָאד זיא יינש ןוא

 -- טימעג ןייז ןיא ןעגנַאלק עשימייה יד יירטעג ּפָא טיה טעָאּפ רעד

 .רעדניק יד ךיז ןיא טלטרעצ רע .דיל-סקלָאפ עשיווַאלס ןוא עשידיא סָאד

 -נגיא רעד ןיא .םייה רעטלַא רעד ןופ עדנעגעל-רעדנואוו יד ןוא השעמ

 ןוא טסיירט ַא ןויטָאמ יד ןענעז עילָאּפָארטעמ רעדמערפ רעד ןופ טײקיטרַא

 ,סניפעג ַא

 רעגעלעג ןעמַאזניא םעד ןוא זיוה-עפַאק םעד ,"ּפַאש , םעד ןשיװצ

 טלעוװ ַא ןַארַאפ רעבָא ןענעז סקנָארב רעד רעדָא ןילקורב ןיא ואוו-ץעגרע

 -רַאפ טשינ ןעק טָאטשסיױרג רעד ןופ למוט ןוא שער רעד סָאװ ,ןעגנַאלק

 יז זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא דיירפ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס ביוא .,ןביוט
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 סָאד ;לטב טרעוװ גָאטייב ןופ טייקיד'הענכה יד : עיזוליא רעד ןיא ןַארַאפ

 ;לעפַאב ַא -- טרעוו ןייוועג עטנייװעגניירַא ךיז ןיא ,עליטש

 ,ןרעױט עכיוה יד ףױא טלַארּפ ריא ,יעה

 ,ףױה ןיא רימ ייב דרעפ יד סױא טנַאּפש

 ןרעיילש ןציירד ןיא דרעפ עסייוו ןיימ

 !ףיוא ךימ קעוו ןוא ,רעהַא רימ טגנערב

 ןטיור םעד ייב ,ןעָאלב םעד יב

 -- ןימַאק ןופ רעייפ ןליטש

 ,ןטייווצ ןכָאנ רעיילש ןייא טלַאפ

 ?!ןיב ךיא יו וטסעז -- ןציירד

 .ןימַאק ןיא ייז טפרַאוװ יז ןוא

 -סיורג יד ךיז ןיא ןבָאה טזומ ריא .שיטסינַאברוא זיא דיל סבייל ינַאמ

 רע ואוו טרָאד ּוליִפַא .קיריל ןייז רַאפ טנורג רעטניה םעד יוװ טָאטש

 : סוינעווע ןוא ןסַאג עריא טימ טָאטש יד טשינ טנָאמרעד

 ןסעזעג גנַאל ךיא ןיב ןשיט עסייוו יד ייב

 ,טדערעג ,טדערעג ןוא ןגױא ןיא טקוקעג ןוא

 רעיא ןפיוא רימ טָאה רענלעק רעטלַא רעד זיב

 רעיורט ןליטשש טימ ןוא לכיימש ןטוג ַא טימ

 ...טעּפש :רימ טױרטרַאפ רעטקידלושרַאפ ַא

 ןעמוק רעדױו ךיא לע ןגרָאמ ...!ןטוג ַא ,ונ --

 .טייועג ,טיױועג טָאה לפענ ַא .טכַאנ ,ןסַאג

 ךיא, דיליעביל ןכעלרעדנואו םעד ןופ קיזומ-טרָאװ רעד ןיא רעדָא

 :"רעדליוו רעד בירנייוו רעד ןיב

 ,ןגייל ךיז ןליד ענייד ףיוא

 ,ךיילק ןייד ןופ ךרָאש ןיא ןכױה

 ,ןגױא ענייד ןיא ךיז ןכיילב

 ,דײר ענייד ןופ ןרעױרט
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 רעטיוט ַא ,רעכיילב ַא ןגיל

 ;ייַנֲע ןיא ןבױש ענייד ףיוא

 רעטיינשרַאפ ַא יינש ןיא קיאיינש

 ייַנׂש םנופ ריד וצ ןענייװ

 ,קיזומ-טרָאװ רעשידיא ןופ ןעגנוכיירגרעד עכעלנייוועגרעסיוא ןענעז סָאד

 גנַאל יו -- טשרע-טָא סָאװ ,ךַארּפש ַא ןופ טפושיכעגסױרַא ייז טָאה בייל ינַאמ

 טיול *ןָאט ןטכער ַא ,גנַאלק ןטכער ַא;? ןָא ךַארּפש ַא ןעוועג יז זיא --- ? קירוצ

 ,ץרּפ ,ל ,י

 רעד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןטייקכעלגעמ עשילַאקיזומ יד ןענעז יאדווַא

 ןָאטעג טָאה רע .טקעלּפטנַא זיולב ייז טָאה בייל ינַאמ .אפוג ךַארּפש רעשידיא

 רעלטסניק רעתמא רעדעי סָאװ ןוא ,טגָאזעג טָאה ָאלעשזנַא לכימ סָאװ סָאד

 ףרַאד רעלטסניק רעד ,ןייטש ןיא עקיטרַאפ ַא ןיוש טגיל עוטַאטס עדעי :טוט

 רעד .ןקעלּפטנַא ךיז טעװ עוטַאטס יד ןוא עקירעביא סָאד ןקַאהקעװַא רָאנ

 ןופ רעביוצ רעד :לַאירעטַאמ ןייז טימ ענעגייא סָאד טוט רעלטסניק-טרָאװ

 ..ירעטרעוו ןפרַאונָא ןיא טשינ ,ןפרַאװקעוװַא ןיא טײטשַאב טסנוק-טרָאװ רעד

 סָאד ןפַאשעג טרעוו ױזַא רָאנ ;ןביילב ףרַאד עקידרקיע עמַאס סָאד רָאנ

 .טסנוק רעדעי ןיא עלַאטנעמונָאמ

 םעד טריּפשרעד טָאה סָאװ ,רעיוא ענייפ סָאד טַאהעג טָאה בייל ינַאמ

 ןטימעגסיוא סע טָאה רע ןוא ,ץירק ןטסדנימ םעד ,סנַאנָאסיד ןטסנעלק

 ןעגניז טשינ לָאז רע סָאװ ןופ .םגּפ ַא ןָא ,טקעפרעּפ דיל ןייז זיא רַאפרעד

 לד'נח ןגייא ןַא --- *יב וינעווע, יד יצ ,"שיט-ןטרָאק םייב/, ןייז סע געמ --

 רעד ףיוא ךיּפעט ןיא טבעוועגנייא "לגיופ ןשידניא; םעד ןגעוו רעדָא ַאזַא

 ,..טנַאװ

 "ןביוא יד ןיא יו רעפיט ךס ַא רעבָא טכיירג טײקשילַאקיזומ סבייל ינַאמ

 טשינ טּפַאכרַאפ רע טרעװ טעָאּפ רעסיורג רעדעי יו .רעדיל עטנָאמרעד

 ךיוא טוואורּפ רע .ךיז רַאפ ןוא ןַא טעטיזָאוטריױװ:טרָאװ רעד ןופ רָאנ

 תמאב טרעוװ סָאװ ,קיזומ רעכעלרעניא רעפיט ַא וצ רעיוא ןייז טימ ןכיירג

 ,שירערעהלעה -- טגָאזעג רעסעב רעדָא שירעעזלעה

 שטיוועקצימ םַאדַא .טלעוו רעד ןיא ןטעָאּפ עסיורג עלַא ןָאטעג ןבָאה סָאד

 רענַאמרעקַא ןיא, טענָאס םעד ךיז טנָאמרעד :"ןטענָאס רעמירק, ענייז ןיא

 ּפעטס םעד ןופ טייקידתובחר יד ,טייקסיורג יד טרעדליש טעָאּפ רעד ,*ּפעטס
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 ׁשזַא רעה ךיא זַא -- רע טקידנע ליטש ױזַא זיא'ס, :טייקליטש יד ןוא

 ...*עטיל ןייק זיב

 .טרעהעג טסייה סָאד טָא

 םעד ןיא טרעה "ןרָאה-דגַאי רעד; טענָאס ַא םענייז ןיא ןעלרעוו לָאּפ

 המשנ יד טנייוו'ס יװ ,דגַאי רעד וצ רעגעי יד טפור סָאװ ,ןרָאה םנופ גנַאלק

 ,ןרעוו ןסָאשרעד טשרע ףרַאד סָאװ ףלָאװ םעד ןופ

 רענעי ןיא ןָא ךיז ריא טסיוטש רעדיל עטשרע סבייל ינַאמ ןיא ןיוש

 : טײקשילַאקיזומ רעטפיטרַאפ

 ןעיירששעג ענעגושמ ערעייז ןופ ןיב ךיא

 = = יי יה = ,ןפָאלטנַא קרַאּפ ןיא

 ןלַארטש עקידיפושיכ ס'הנבל רעד ןופ דימ ןוא

 .ןייטוע ךיא ביילב רעקידרעטיצ ַא ןוא רעליטש ַא

 ןייט:ערַאפ ןעק ךיא -- רעכעלקילג ַא -- ךרָאה ןוא ייטש ךיױא

 ...ןלַאפ רעטעלב עלעג עקידנכרָאש יד סָאוורַאפ

 זיא ןלַאפ רעטעלב עלעג עקידנכרָאש יד סָאװרַאפ ןײטשרַאפ ןוא ןרעה

 רעטלוב טרעװ ,ןָא טלַאה הגרדמ עקיזָאד יד .הגרדמ עשיטעָאּפ עסיורג ַא

 עיזעָאּפ רעד ןיא ןעוטפיוא עסיורג יד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןטענָאס ענייז ןיא

 ,ללכב

 ןייז טימ טריצַאּפש טעָאּפ רעד ."םי םייב, טענָאס םעד ,לשמל ,טמענ

 עשלַאפ ַא זיא'ס רעבָא ,ליטש זיא םי רעד .גערב םייב יורפ רעטלייוורעדסיוא

 ,ליטש זיא טעָאּפ רעד .סעּפע ךיז טיירג טייקליטש רעד רעטנוא ,טייקליטש

 ,דיל ַא ,סעּפע ךיז טבעוו ,סעּפע ךיז טיירג טייקליטש רעד רעטנוא ךיוא רעבָא

 סטעָאּפ םעד טכיירגרעד טשינ ךָאנ טָאה דיל סָאד .ךָאנ טלמירד דיל סָאד

 !יורפ יד ?רעוו .רעצעמע סע טרעה ןיוש ןוא ,ןּפיל

 ;טרעשַאב ןיא ריא -- טייז ןיימ ייב רָאנ יורפ יד -- טרעה רעװ

 ,ףרעה יז זַא ,ןכייצ ַא -- טנַאה ןיימ וצ סנכייצ טיג טנַאה ריא

 ןטימ ,רעטעלב עלעג עקידנלַאפ יד טעָאּפ רעד טייטשרַאפ רעיוא ןטימ

 ןענַא םענייא ןיא עדייב ןוא .דיל ןופ טרובעג יד יורפ יד טיײטשרַאפ רעיוא

 ,םי םנופ טייקליטש רעשלַאפ רעד רעטנוא טגיל'ס סָאװ רעיוא ןטימ
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 טייצ יד יו; רעיוא סָאד טרעה "טייל עטלַא ןופ ףָאלש; טענָאס ןיא

 : ןלייצ ןעיולק , יד יו טרעה'ס ןוא "טייר עּפַאקש רעטלַא ריא ףיוא לטָאז ןיא

 ...ןייז טשינ רעמ ןוא ןייז --

 לייוו ,ןייטשרַאפ וצ ןָא טביוה ריא ןוא ןטענָאס סבייל ינַאמ טנעייל ריא

 סָאװ ,ץלַא ןופ םטיר םעד טרעה ריא ,רעטלדייאעגסיוא טרעוו רעיוא רעייא

 :טענַאיװ ןוא טילב סָאװ ץלַא ןופ ,טמעטָא ןוא טבעל

 .טלַאפ לּפע רעטצעל ַא !לַאפ ַא -- ךרָאה ןוא

 טלַאק ןוא ךַאװ ןכרָאה ןרעטש עכיוה ןוא

 .ןרערט עטליקרַאפ יו ,רעיורט רעייז ןיא

 טסָאר םעד ןָא ןגָאז ,ןענייוו ןלירג ןוא

 ...טסָארּפ ןטשרע ןיא סענילַאק עטױר ןופ

 ,םטיר ,ןושל ןבָאה םורַא רוטַאנ יד ןוא עביל יד .ןבעל סָאד רָאנ טשינ

 םנופ סױרַא ןצנַאגניא ךיז טכוד טלַאפ סָאװ ,טיױט רעד וליפַא ;קיזומ

 ןיוש זיא רבח רעד :ןרעה רימָאל ןוא רעיוא סָאד ןגיילוצ רימָאל ....ליּפש

 וצ רעווש .רבק םוצ טעָאּפ רעד טמוק טייצ וצ טייצ ןופ .טיוט ןרָאי טניז

 ןייו ןבלעז םעד ןופ ןעקנורטעג ריד טימ ןײלַא טָאה סָאװ, םעד ןסעגרַאפ

 סרבח ןטיוט םעד ןרעה וצ לָאמַא ךָאנ ךיז טקנעברַאפ'ס ."טפַאשרבח ןופ

 ...ששש ןוא לוק

 -- ןייא ךיז טכרָאה רענעי ןוא -- טסדער וד ,וד ןוא

 .זָארג וצ זָארג יו דייר וטסדער ןדייר ןוא

 רעיוא ןייז .עיזעָאּפ רעזנוא ןיא רערעה רעטסערג רעד זיא בייל ינַאמ

 ,ןבעל :טלעװ רעד ןופ ןוגינ ןגנוי-רוא ןוא ןטלַא-רוא םעד טּפַאכעגפיױא טָאה

 .טכַאדעג ןוא עביל

 זיא רע .םיא ייב ײרעגנַאלק-טרָאװ םתס יװ רעמ זיא טײקשילַאקיזומ יד

 ,דיל ןשידיא םנופ ץפח ַאשַאי רעד טשינ זיא רע .זָאוטריװ:-טרָאװ ןייק טשינ

 יַאמא ןוא רעדוּפ-ָאקָאקָאר ,יירעצינש-לדייא -- םתס ןייק טשינ זיא דיל ןייז

 םעד ,ןלעטרַאמיא ןוא קַאליל ןופ טפוד םעד טָאה דיל ןייז .םויפרַאּפ "ןיס

 ,ןרַאב-רסיק עקיטייצ ןוא סענילַאק עטיור ןופ םעט
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 סבייל ינַאמ ןופ טקעּפסַא ןייא טרירעגנָא זיולב בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא

 ךס ַא ,ךס ַא ןעניפעג טעװ רענעייל רעטוג רעד .טרירעגנָא זיולב ; עיזעָאּפ

 ןילַא ןופ דיירפ יד ןבָאה רע לָאז .ןענעכיײצנָא ָאד טנעקעג בָאה ךיא יו רעמ

 סָאװ ,טענָאס ןייא טימ ןקידנערַאפ זיולב ליוו ךיא .ןקעדטנַא ןיילַא ,ןעניפעג

 רשפא .טייקרעטיב עקידלרוג ןוא עטכערעג ,טייקרעטיב ךס ַא טגָאמרַאפ

 םענעדלָאג םורַא ץנַאט-ַאבמור םעד ןלעטשּפָא עגר ַא ףיוא ןדיא ערעזנוא ןלעוו

 טעָאּפ רעשידיא ַא טדער סָאד ...ןרעלקרַאפ ךיז ןוא ןרעהנייא ךיז ;לקיב

 ;ןשיאיוג ַא וצ

 ,רעטיר ןוא רעכוטסַאּפ ןופ ,ריּפסקעש ןופ שרוי ַא

 !טעָאּפ רעששיאיוג וד ,ריד ןיא ליואוו ןוא ליואוו זַא

 :טערט ריזח רעטעפ ןייד ואוו ,ענייד זיא דרע יד

 .רעטיפ עזומ ןייד טיג ןוא זָארג-רעטיפ םיא טיג יז

 ,רעטיווצ ןוא גיױוצ ןייד ףיא לסָארד רעד יו רָאנ ץיז וד

 :טעה ןעמיור עלַא ןופ ןרעפטנע טעוו ריד ןוא

 ,טעטוע יד ןופ תובחר יד ,טעז עלופ יד דלעפ ןופ

 .רעטימעג עטקיטעזעג ןופ הוולש עלופ יד

 ,ןדיא ייב טעָאּפ ַא ,רעטפרַאדעגי-טינ ַא ,ךיא ןיב ָאד ןוא

 ךרע רערעזנוא טינ ףיוא זָארג-דליוו טימ ןסקָאוועג

 -- ךרעב עטבױטשרַאפ טימ רעלגָאװ עדימ -- סעדייז ןופ

 ;ןדירַאי ןוא סירפס ןופ בױטש ףיוא ךיז ןרענ סָאװ

 ןרערט יד טלעוו רעדמערפ ַא ףיוא ךיא גניז ןעגניז ןוא

 ...ןרעטש עדמערפ רעטתא רבדמ ַא ןיא רעלגָאװ ןופ

 ןדַאלַאב יד 2

 טגָאמרַאפ "ןדַאלַאב ןוא רעדיל, סבייל ינַאמ ןופ דנַאב רעטייווצ רעד

 ןיא ןירַא טפרַאדעג ךעלטנגייא ןטלָאװ סָאװ רעדיל עשיריל ענייש ייר ַא

 ןופ ךוב םעד ןיא, דיל עקיטכערּפ סָאד ןַארַאפ זיא ייז ןשיװצ .דנַאב ןטשרע

 ןופ טימעג עמורפ סָאד רָאנ ."טכיל עליטש, ערענעש ךָאנ סָאד ןוא ?ןסיוו

 םעד ןעניפעג תורוש עטושּפ רָאֹּפ ַא ןיא טנעקעג טָאה טעָאּפ ןשידיא ןטכע ןַא
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 ךיז ןעק ךיא .טימעג-לדיימ ןשידיא ןקידיהעונצ םעד רַאפ קורדסיוא ןקיסַאּפ

 : דיל ענייש עקיזָאד סָאד ןריטיצ ןופ ןטלַאהּפָא טשינ

 ,ןגױא עליטש ןוא טכיל עליטש

 .עליטש ,עמורפ ןפיל

 ןגױבעג טכיל עליטש יד רַאפ

 ,הליפת ַא יז טעשטּפעש

 ,רעטרעוו עקידיהליפת עליטש

 :ןרעה רָאנ טכיל יד םיוק

 ,רעטרעשַאב ןיימ טשינ רע זיא ,טָאג --

 ןרעשַאב םיא רימ טסעוו

 ןבָאה רעדניק םיא רַאפ לעװ ךיא

 ,ענייפ ןוא ערשכ

 ןבָאה ןלעוו רעדניק עניימ

 .ענייז יו עצרַאווש ןגיוא

 ,הרות ןענרעל ,ןציז טעװ רע

 -- ןעמָאנ ןייז טעוו ןעימש

 ? ארוב רעטוג ,ןרעשַאב טסעוו

 ןמא -- !ןרעשַאב טסעוו

 ןכַאמ ,דנַאב ןטייווצ ןיא רעדיל עשיריל עכלעזַא ערעדנַא ןוא ,דיל סָאד

 רָאנ טשינ זיא רע .בייל ינַאמ רעקיריל םעד ןופ טלַאטשעג יד רעטלוב ךָאנ

 רע ,םרָאפ רעטסנרעדָאמ רעד ןיא דיל ןשיריל ןטקעריד םנופ רעטסיימ ַא

 -סקלָאפ םנופ ךיוא ןעק רע .טענָאס ןשיסַאלק ןופ רעטסיימ ַא רָאנ טשינ זיא

 טָאה קילַאיב יו ערענעלק ןייק טשינ ,ןטרעוו עשיטעָאּפ ןפושיכסױרַא ןָאט

 ."םע יריש; לקיצ ןטמירַאב ןייז טימ ןָאטעג סע

 עליטשפ דיל םעד ןופ םטיר ןקיד'הליפת ןליטש םעד ,לשמל ,טכיילגרַאפ

 :"רָאפסױרַא ןטילש ַא; דיל םעד ןופ םטיר ןקידעּפמיא םעד טימ "טכיל

 ןָאט םענ ַא סעצייל ענעמיר יד לעװו ךיא

 ןָאט םעק ַאזַא יינש םעד ןטילש ןטימ ןוא

 ;ןעיצ לָאז לדרעפ סָאד לווייט רעד יװ (עזַא

 !ןעילפ זיא ןעילפ זַא -- ןָאלג ןילג-ןילג ,ךעלקעלג
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 ! רעכיג ןוא רעכיג !ָאיװ -- !לדרעפ ןוא ךעלקעלג

 ,רעכיוו ןוא םידש יוו ןעילפ ןלעוו רימ

 !ןגָאלש לָאז םינּפ ןיא ביוטש-יינש ןוא ןעקנופ

 ןיא ייס ןגערפּפָא טשינ ךיז טזָאל טפַאשרעטסיײמ עשיריל סבייל ינַאמ

 -רַאפ לייט ןטייוצ םנופ לייט ןטסערג םעד .,דנַאב ןטייווצ ןיא ייס ,ןטשרע

 יצ :עגַארפ עטסנרע ןַא ךיז טלעטש ָאד ןוא סעדַאלַאב ענייז רעבָא ןעמענ
 ?סעדַאלַאב עתמא עקַאט סָאד ןענעז

 -רוטַארעטיל ןשילגנע ןַא ןופ עיציניפעד עשימעדַאקַא יד ןרעה רימָאל
 "רעדרָאב, עטמירַאב יד ןיז ןיא טָאה רע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעקירָאטסיה
 : טביירש רע ןעוו *?סדַאלַאב

 שיריל ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ביױהנָא ריא ןיא זיא עדַאלַאב יד;

 -קַארַאכ ןשיטַאמַארד-שיּפע ןַא ןָא יז טמענ רעטעּפש טשרע .,דילצנַאט

 טפָא .עמַארד יד יו טקנוּפ גָאלַאיד ןטימ ךיז טצונַאב יז .רעט

 .עפָארטס רעדעי ךָאנ רעביא ךיז טרזח סָאװ ,ןיירפער ַא יז טצונַאב

 םעד ןופ ָאכע ןַא ייס ,ויטָאמטייל ַא ייס קיטייצנייא זיא ןיירפער רעד

 רעד זיא עדַאלַאב עטקעפרעּפ יד .עמַארד רעקיטנַא רעד ןיא סורָאכ

 "טקַא רעטפניפ, ןימ ַא .שינעעשעג ַא ןופ סקַאמילק רעשיטַאמַארד

 ,*רעטנָאלּפ ןשיטַאמַארד םעד טרידָאלּפסקע סָאװ

 ייסע ןַא ןיא ייס ,טַארעפער ַא ןיא ייס קירוצ ןרָאי טימ בָאה ןיילַא ךיא
 עטקַארטסבַא טימ טָאטשנָא רָאנ ,טולב ןופ עיזיוו יד יו עדַאלַאב יד טריניפעד

 : רעדליב עטערקנָאק ייר ַא טימ ןטכײלַאב טוואורּפעג יז ךיא בָאה סעלומרָאפ

 : סנייא רעמונ דליב

 -טסברַאה עטעּפש ַא זיא'ס .רַאװלוב ןפיוא םורַא ךיז טיירד לדײמנסַאג ַא
 רעקיצנייא ןַא .ןילַא זיא יז .טשינ ןעמ טעז רעייגייברַאפ ןייק .טלַאק .טכַאנ
 -ַאלפ רעטעלב עלעג-טיור עטענַאיװרַאפ .טניוו ןיא בירט טרעטיצ ןרעטמַאל
 -ןסַאג סָאד .קרַאּפ ןטנעָאנ םנופ ןסורג עקירעיורט .טפול רעד ןיא ןרעט
 .הנוק ַא ןזײװַאב טרָאפ ךיז טעו רשפא .ּפָארַא ןוא ףױרַא טריצַאּפש לדיימ
 זיא טכיל ןבירט ןייז ןיא וליפַא .ןרעטמַאל םנופ קעװַא טייוו טשינ טייג יז

 ןילַא .ןילַא זיא יז .טשינ ךיז טזייװַאב רענייק ,ןיינ רָאנ .רעכעלמייה ריא

 ,רָאוטָארט ןקיטסברַאה ןפיוא ןטָאש םענעגייא ריא טימ
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 ,שיגעלע -- טליוו ריא ביוא ןוא ,שילידיא דליב סָאד זיא טציא זיב

 : רעטעּפש עגר ַא

 סָאד ןקערש וצ ןָא טביוה רַאוטָארט ןקיטכַאנייב ןפיוא טיײקניײלַא יד

 עריא ןופ גנַאלק רעדעי ,ןטרָאג ןטנעָאנ םנופ שיור רעדעי :לדײמנסַאג

 ךיז לי יז .ארומ טָאה יז .קיאורמוא טרעוװ טולב ריא .טירט ענעגייא

 ַא "!םוקא טרָאװ סָאד טלַאפ ןּפיל עריא ןופ .ארומ רעד ןופ ןעװעטַאר

 טָאה לָאמסָאד רעבָא .רעייגייברַאפ ןדעי וצ ךיז טדנעוו יז ןכלעוו טימ טרָאװ

 .טרעהעג טָאה ןטָאש רעד זיולב .טרָאװ עלַאטַאפ סָאד טרעהעג טשינ רענייק

 !ָאד ןיב ךיא ,ןפורעג טסָאה :רַאוטָארט םנופ ףיוא ךיז טביוה ןטָאש רעד

 יז טָאה םיא טשינ .קערש ןיא ףיוא טיירש לדײמנסַאג םנופ טולב סָאד

 רעד .טשינ ןעמ טסַאּפש סנטָאש טימ .טעּפש וצ זיא'ס רעבָא ,טניימעג

 .שידַאלַאב זיא ןטָאש םענעגייא ריא טימ לדײמנסַאג םנופ לגנַארעג

 :ייווצ דליב

 טיובעג טָאה עטעג ? "גינעקלרע2 עדַאלַאב עטמירַאב סעטעג טקנעדעג ריא

 ."רעטכעט סּפָאלרע גיניק, וויטָאמ-סקלָאפ ןשינעד ַא ףיוא עדַאלַאב יד

 דניק סָאד .טניוו ןוא טכַאנ ךרוד דניק ןקנַארק ןייז טימ טייר עטַאט ַא

 דניק סָאד .טשינ טעז עטַאט רעד סָאװ ןטלַאטשעג ןוא ןכַאז טעז ,טרעביפ

 רָאלק סע טעז טָא .ןעז ןעק רעביפ ןיא ןדנוצעג טולב רָאנ סָאװ ,סעיזיוו טעז

 -לּפענ ַא זיולב טעז עטַאט רעד ."ףייווש ןוא ןָארק טימ, גינעקלרע םעד

 טעשטּפעש ,םיא ֹוצ טדער גינעקלרע רעד סָאװ טרעה דניק סָאד ,ףיירטש

 רעטעלב ערַאד יד ןשיװצ יו זיולב טרעה עטַאט רעד .וצ םיא טגָאז ,םיא וצ

 יז יו גינעקלרע םנופ רעטכעט יד טעז דניק סָאד .טניו רעד טעשרוש

 זױלב ןענעז סָאד זַא ,טעז רעטָאפ רעד .םיא ןגיוורַאפ ןוא ןעגניז ,ןצנַאט

 רע שטָאכ .שירענָאיזיװ טרעביפ דניק םנופ טולב סָאד .סעברעוו עָארג יד

 טייז רענעי ףיא רעבָא רע טייטש -- סמערָא ענייז ןיא דניק סָאד טלַאה

 ןרענָאיזיװ-שידַאלַאב םעד ןופ לעוװש

 "רָאפ ןימ ַא ךיוא ןעוועג שיגָאלָאכיסּפ ןוא שירָאטסיה זיא עדַאלַאב יד

 ,עדַאלַאב יד ןרָאלקלָאפ ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ רעקלעפ .,עמַארד רעד וצ ליּפש

 .עמַארד עסיורג יד ןפַאשעג ךיוא ןבָאה

 ןדעי רעסיוא זיא עדַאלַאב רעד ןופ רעטקַארַאכ רעשיטַאמַארד רעד

 -עלע-רקיע ייווצ ןענעז עשיטָאמַארד סָאד ןוא עשירענָאיזיו סָאד .לפייווצ

 .עדַאלַאב רעתמא רעדעי ןופ ןטנעמ
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 ינַאמ סָאװ ,*דרַאװדע ,דרַאװדע, עדַאלַאב-סקלָאפ עשיטָאש יד טמענ
 ןשיווצ גָאלַאיד רעד זיא'ס .שידיא ןיא טעטכידעגרעביא ןייש ױזַא טָאה בייל

 .דרעװש רעטקיטולברַאפ ַא טימ םייהַא טמוק ןוז רעד .ןוז ריא ןוא רעטומ ַא

 *?טיור ױזַא דרעװש ןייד זיא טולב ַא רַאפ סָאװ טימ, טגערפ עמַאמ יד

 שירעלדָא טלפייווצ עמַאמ יד ."טולב סרעלדָא ןַא טימ, טרעפטנע ןוז רעד

 סָאד זיא'ס, רעפטנע םעיינ ַא טָאה ןוז רעד ."טיור ױזַא טשינ זיא טולב

 ןַא ןופ טולב סָאד, רעדיװ טלפייוצ עמַאמ יד ..."דרעפ ןיימ ןופ טולב

 ,"טיור ױזַא טשינ זיא דרעפ טלַא

 רעדעי טימ ,זרעפ ןדעי טימ גנורעגייטש עשיטַאמַארד יד טליפ ריא

 סױרַא ןוז רעד טצַאלּפ עפָארטס רעטרעפ רעדָא רעטירד רעד ןיא .,הרוש

 ,"טיוטעג ןטַאט םענעגייא ןיימ בָאה ךיא , : תמא ןטימ

 טדערעגנָא םיא טָאה ןיילַא רעטומ יד .רָאלק-לַאטורב טרעוו וויטָאמ רעד

 ףיוא ןסיוו ליוו יז ?ךעלגנירדוצ ױזַא יז טגערפ עשזיסָאװ וצ ָאט .דרָאמ וצ

 רֶע טװאורּפ ןפָארטס עכעלטע ןיא .,דוס ַא ןטלַאה ןעק ןוז רעד יצ רעכיז

 טימ סָאד .לקירטש סָאד רעביא טיצ רעטומ יד רעבָא ,דוס םעד ןטלַאה

 קיגָאל יד .תמא ןצנַאג םעד סױרַא טיירש ןוז םנופ ןסיוועג ענעדָאלַאב-טולב

 רע ,ףָארטש יד ןיילַא ךיז ףיוא טמענ ןוז רעד .ףָארטש זיא ןכערברַאפ ןופ

 עדַאלַאב עזעידנַארג יד .ןעמי רעביא ןעלגָאװ ,דַנַאל ןוא םייה ןזָאלרַאפ טעװ

 :הללק ַא טימ ךיז טקידנע

 ,קעוװַא ךיז טסזָאל וד ןעוו ,רימ וטסזָאל סָאװ ןוא

 ! ךרַאװדע ,דרַאודע

 ,קעװַא ךיז טסזָאל וד ןעוו ,רימ וטסזָאל סָאװ ןוא

 ?ןגיוזעג ךיד טָאה סָאװ ןעמַאמ ןייד

 ,געט יד ןופ ףױס םעד ןיא ןיב ריד הללק ַא --

 ! עמַאמ ,עמַאמ

 ;געט יד ןופ ףוס םעד ןיא זיב ריד הללק ַא

 !ןגיואווַאב ךימ דניז ןיימ וצ טסָאה דוד

 ,םעטָא ןסייה םעד ריא טליפ עדַאלַאב-סקלָאפ רעשיטָאש רעד טָא ןיא

 .עידעגַארט:טעבַאקַאמ רעד ןופ ערעפסָאמטַא עשירבַאקַאמ יד

 רעד טָא ןופ טכיל ןיא סעדַאלַאב סבייל ינַאמ סיוא ןעעז ױזַא יו ָאט

 ? עיציניפעד
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 עשיטעָאּפ ךעלטנגייא ןענעז סעדַאלַאב סבייל ינַאמ :זיא רעפטנע רעד

 עשיטעָאּפ יו ןוא .רנַאשז רעדנוזַאב רָאג ַא זיא השעמ עשיטעָאּפ יד .תוישעמ

 .טסנוק רעשיטעָאּפ סבייל ינַאמ ןופ ןענח עלַא ייז ןבָאה תוישעמ

 ,תוישעמ עשיטעָאּפ סבייל ינַאמ וצ ןרירוצ ךיז ןלעוו רימ רעדייא רָאנ

 .טנעה סבייל ינַאמ ןיא וויטָאמ ןשידַאלַאב ַא ןופ טרעוו'ס סָאװ ןעז רימָאל

 ,רעדנעב ייווצ יד ןיא ןײרַא טשינ תועט יּפ לע זיא דיל סָאד יװ ױזַא

 : תואיצמ ייווצ ןּפַאכ ָאד טעו רעזעל רעד .ןצנַאגניא רעביא סע ךיא קורד

 :בָאגוצ ַא יו טנעמוגרַא ןשיטירק ַא ןוא דיל שיבייל ינַאמ ַא ךָאנ

 ןסָאלשעגוצ רעטצנעפ ןוא ריט

 -- ,שָאלעגסיױא לפמעל סָאד ןוא

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל

 ,רדח ןיא זיא רעטצניפ ןוא ליטש

 ?רדסכ טרָאד סע טרַאש רעוו !יוא --

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל

 .םירפס יד ןיא לזיימ ַא טרַאשס

 ? םירבק יד ןופ םיתמ ןעמוק --

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל

 ,ןעמולב ןסקַאו םירבק יד ףױא

 ?ןעמוק טשינ רעמ עמַאמ יד טעוו --

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל

 ! ארוב ,המשנ ריא רעטייל

 !ארומ בָאה ךיא !עטַאט ,עטַאט --

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל

 ,עמַאמ יד יו ןטיה ךיד לעוויכ

 ,עמַאמ יד יו ןטיה ךיד לעװ

 .עלעגניא ןיימ ,עקנילויל
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 זיא ערעפסָאמטַא יד .עמעטיעדַאלַאב עלַאעדיא ןַא רימ ןבָאה ָאד טָא

 ,קיאורמוא זיא למותי סָאד .טלגיררַאפ רעטצנעפ ןוא ריט ,טכַאנ .ןַארַאפ

 עשזיסָאװ .רעמיצ ןרעביא טרעטַאלפ ארומ עניד ַא .עמַאמ רעד ךָאנ טקנעב

 סָאד ,עשירענָאיזיװ סָאד ?עדַאלַאב עתמא ןַא ?רעװ עקַאט לָאז'ס זַא ,טלעפ

 ןביוהעגנָא עמַאמ רעד וצ טפַאשקנעב ןייז ןיא דניק סָאד טלָאװ .עשיטַאמַארד

 ּפָא טקערש ןוא ,טנעָאנ זיא יז לייוו טיצ סָאװ טלַאטשעג יד :עמַאמ יד ןעז

 טדער דניק סָאד יו טרעהעג רעטָאפ רעד טלָאװ ; טייוו ןוא טיוט זיא יז לייוו

 רע סָאװ טלַאטשעג ַא ;קעװַא דניק סָאד ,ךיז טכוד ,טפור סָאװ ,ןצעמע וצ

 רעד טגיל טנעה עריא ןיא לייוו ,ארומ ריא רַאפ טָאה רע רעבָא ,טשינ טעז

 -ָאיזיװ ייס וויטָאמ םעד טרעגייטשעג בייל ינַאמ טלָאװ --- ,דניק םנופ לרוג

 עיסרעוו עטנַאסערעטניא ןַא טַאהעג רימ ןטלָאװ -- שיטַאמַארד ייס ,שירענ

 -טכַאנ עניילק ַא סָאד זיא ,זיא'ס יו רעבָא יױזַא .וויטָאמ-גינעקלרע םנופ

 םנופ טייקכעלטרעצ רעד טימ ןעמ טביירטרַאפ ארומ עלעסיב סָאד : עילידיא

 זיא טימעג סבייל ינַאמ .עמַאמ יד ןעוועג טלָאװ עטַאט רעד ייהלע ,ןטַאט

 זיא עקַאט רַאפרעד .קיד'השעמ ןוא שיריל זיא טימעג ןייז .שידַאלַאב טשינ

 .עלהשעמ ןשיטעָאּפ םעד ןוא דיל ןשיריל םנופ רעטסיימ רעד רע

 לא לא
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 ,עדַאלַאב רעד ןופ תוהמ ןפיוא טלעטשענּפָא רעגנעל לסיבַא ךיז ןבָאה רימ

 טסע ןעמ סָאװ טימ, לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא ןכַאמ וצ רָאלק ידכ ,סנטשרע

 ןשיטעָאּפ סבייל ינַאמ וצ גנַאגוצ ןשלַאפ ַא ןדיימוצסיוא ידכ ,סנטייווצ .?סָאד

 בייל ינַאמ סָאװ ענייש סָאד ןצַאשּפָא ןענעק רימ ןלעװ ױזַא רָאנ .עלהשעמ

 .טיבעג םעד ףיוא טכַארבעג זנוא טָאה

 ,טכַאנוצ:-תבש רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא קעװַא זיא תבש רעד זַא ןוא;

 -דרעפ ,סעלָאגעלַאב עלַא ייט ןעקנירט ןבילקרַאפ לביטש ןיא ייז וצ ךיז ןבָאה

 ןעקנירט ,רַאװָאמַאס ןקידעכָאק םייב ןציז ןעמ טגעלפ .רעלטעב ןוא רעלדנעה

 ,םיפשכמ ,םיתמ ,ףלעוו ,םינלזג ןופ תוישעמ עכעלקערש ךיז ןלייצרעד ןוא ייט

 ןּפַאזנייא ,רעליימ ענעפָא טימ ןציז ןגעלפ רעדניק יד .תומותי ןוא תופשכמ

 עדליוו ַא ןבָאה ךָאד ןוא ןרעטיצ ייברעד ,תוישעמ עכעלקערש עלַא יד ךיז ןיא

 .װ .ָא .א ?האנה
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 ןײלַא טעָאּפ רעד .ןרָאיירעדניק סבייל ינַאמ ןופ דליב ַא זיא סָאד

 השעמ ַא; טפור רע סָאװ ,עציקס רעשיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא סע טלייצרעד

 ,"ןיילַא ךיז ןגעוו

 רעד רַאפ םייה עלַאעדיא יד ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא םייה עמערָא יד

 ןעוועג םייה רעמערָא רעד רַאפ ךָאד זיא השעמ-רעדנואוו יד .השעמ-רעדנואוו

 ןטייצ עלַא ןיא טָאה טײקמערָא יד .געט ענדיב ,עָארג עלַא רַאפ טסיירט ַא

 "רַאפ ,סמערוט-רעביוצ עלַא יד טָא טריזַאטנַאפסױא רעקלעפ עלַא ייב ןוא

 טכַאװַאב ןענעז סָאװ ,ןלייה ןיא תורצוא ענעטלַאהַאב ,סניסעצנירּפ עטפושיכ

 ףוס זיא ,ריא טניימ ,רעװ ןוא .ןעגנַאלש עקיּפעקײײװצ ,ןזיר עקיגיואנייא ןופ

 ,רצוא םענעטלַאהַאב םעד טניפעג ןוא ןשינעקישנָא עלַא יד טָא רבוג ףוס לכ

 רעד ןיא לייו .לגניא עמערָא סָאד ?הכלמ-תב עטפושיכרַאפ יד טיײרפַאב

 טּפעלש סָאװ ,ןַאמערָא רעד לייוו .ןבעל ןיא יו טרעקרַאפ טקנוּפ זיא השעמ

 לוויטש עכלעזַא השעמ רעד ןיא טניפעג ,טייקכעלקריוו רעד ןיא סיפ יד םיוק

 טייקכעלקריוו רעד ןיא .ליימ ןביז -- ןַאּפש רעדעי זיא ןָא יז טוט ןעמ זַא סָאװ

 רעבָא ,דרַאבמָאל ןיא טצעזרַאפ גנַאל ןופ ןיוש לגניר-ןישודק סָאד ןעמ טָאה

 ןיוש וטסיב ,לגניר-ףושיכ ַא טימ טסקילגַאב וד זַא ,השעמ-רעדנואוו רעד ןיא

 ןייד סָאװ ץלַא טסָאה וד ןוא -- לגניר סָאד יירד ַא ,דימת ףיוא טייל ַא

 ,טרעגַאב ץרַאה

 -לגניצ"לגניא, לגניא-רדח ןטיישרַאפ םעד ןגעוו עלהשעמ סבייל ינַאמ

 ,השעמ יד יװ השעמ יד אלימ .לגניר-ףושיכ ַא ןגעוו השעמ ַאזַא זיא *טַאוװכ

 רעצנַאג רעד טגיל ָאד טָא -- טלייצרעד טרעוו יז יװ ןפוא םעד ןיא רעבָא

 עלַא ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ןוגינ ַא טימ טלייצרעד רע .ןח רעשיבייל ינַאמ

 ,םירבא

 ,רעטניוו רעד טמוק רעמזז ןכָאנ

 רע טניפשַאב ןוא רעטניו רעד טמוק

 .טיולפ ןוא קרַאמ ןוא גרַאב ,רעביטש

 רעטיינשרַאפ ַא קיטכיל ןוא סייוו

 רעטיירב ַא ןוא רעסייוו ַא ןוא

 געוו רעטניוו רעד יױזַא טייטש

 .געט-חספ עדִניל יד זיר
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 ,ןרָאפ וצ ךיז ןעמוק םיוק

 ,ןרָאק סנטילש עלופ ןריפ

 יה ןוא ורטש ןוא ץלָאה ןוא זנעג

 ןוא דרעפ-ףושיכ סָאד ץירּפ םנופ ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,טַאוװכ-לגניצ-לגניא

 סילַא יװ טלַאטשעג עשיטעָאּפ ערענעלק ןייק טשינ זיא ,לגניר-ףושיכ סָאד

 ןוא רעדניק ןענָאילימ :לזמ שיאיוג ַא טָאה סילַא רָאנ ,דנַאלרעדנואוו ןיא

 ,טַאװכ-לגניצ-לגניא רעבָא ,ריא טימ ךיז ןעיירפ ןוא יז ןענעק ענעסקַאוװרעד

 ןעו זַא ןסייוו רעדניק עשידיא ליפיוו ,רעוטפיוא רעסיורג ַאזַא זיא סָאװ

 ,..?טַאװכילגניצ-לגניא ןעקנַאדרַאפ וצ סע ייז ןבָאה יינש ַא טלַאפ'ס

 ןגעוו עטייוו ןופ ןעוו רעבָא

 ,ןגער טימ ןָא רעטניו רעד טמוק

 ןעז וצ טשינ זיא יינשע ןייק ןוא

 -- ,ןעוועג טשינ טלָאװ יינע ןייק יו

 ,ןגױב ןופ לייפ לגניצ ךיז טזייוו

 ,ןגיולפעגסיורַא טכַאנ רעד ןופ

 ,טרעהעג טינ ןוא ןעזעג טינ

 ,דרעפ ןסייו סע'יצירפ ןפיוא

 רעכיז ,רעכיג ךיז טגָארט רע ןוא

 רעכיוו ןוא טניוװ רעדליוו רעד יװ

 .קרַאמ ןכרוד לגניר ןטימ

 -- ןרָאירעדניק ענייז טסַאגוצ ןעמוקעג שוריפב ןענעז ןבייל ינַאמ

 עקיטכיל טימ רעבָא ,ךעלזענ עטצָארַאפ טימ .עכעליירפ ןוא עסעװרָאב

 לרעגניפ ַא טימ סעדעי ַא סנסופוצ טצעזעגקעװַא םיא ךיז ןבָאה ייז .ךעלעגייא

 .ןעניוטש וצ ןוא ןרעה וצ טיירג ליומ ןיא

 ,טסָארפ רעד ןביוש יד ףיוא טלָאמ ךעלּעצנערק -- ךעלעמילב

 .טזָאלב קידנעיָאוו ױזַא טניו רעד ןעמױק םעד ןיא ןוא

 !זױה ןיא רעייפ ןכעליירפ םייב רעטציא זנוא זיא טוג

 ,סיוא טייג לפמעל ןקניליטש םניא טפַאנ רעד לקזיב

 ,טעּפע, :ןענעשטּפעוע ךעלזגורב טוט רעגייז רעד לקזיב

 -- "טעב ןעמערַאוװ ןוא ןכייוו ןיא ןגיל וצ ןיוש טייצ
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 טניוו ןקיטכַאנ ןופ ןעמיוק ןיא ןעיָאוו סייב ךיא לעװ

 .דניק ןיימ ןלייצרעד ,ןעגניז ךעלהשעמ ,ךעלעדיל

 ,לויל-ייא ,ןילדויל-יל-ייא

 ;וצ ךעלעגייא יד דניק ןיימ ךַאמ

 ,ןָאה רעטיור רעד טיירק לָאמ יירד

 ןָא םיכאלמ יירד ןעמוק

 (33 טייז)

 ,עילויל ,ןיל-ןיל ,יל-ייא

 עילוק רעמורק ריא ףיוא
 (32 טייז)

 ןגער ןוא טכַאנ ,ןילדויל ,יל-ייא

 טניוו ןוא טכַאנ ,ןילדויל ,יל-ייא

 (46 טייז)

 ,עלעגניא ןיימ עקנילויל

 טלעוו רעד רָאג ןופ טניװ

 טלגנירעגמורַא טָאה

 טלעצעג ליטע רעזנוא

 (51 טייו)

 ,סױש ןיימ ןיא ףָאלש ,ףָאלש

 סיוא ךיז טשעל רעייפ רעזנוא

 (59 טייז)

 .ףָאׂוש ענייז טביירטרַאפ ךוטסַאּפ רעד

 (66 טייז)

 ,טנַאה ןיא טנַאה ןעייג וויטָאמ-עלהשעמ רעד ןוא וויטָאמ-ויל-ויל רעד

 יד ןוא דילגיוו סָאד ןרעהעג ,תורומשא יירד ןיא טכַאנ יד ןייא ןלייט רימ ביוא

 ןגיוורַאפ סעמַאמ ןעוו ,טכַאנ ברע ןשידיא םוצ ,הרומשא רעטשרע רעד וצ השעמ

 ,תוישעמ לקניוו ַא ןיא ךיז ןלייצרעד רעדניק ערעטלע יד .רעדניק ערענעלק יד

 "ניק ןופ רעדיוש רעסיז .טנעוו יד ףיוא טנטָאש ,טרעטיצ ּפמָאל-טפַאנ רעד

 -עלַאסנַאמ טימ קיבייא זיב קיביײא ןופ רעביא ךיז טרזח סָאװ ,טימעג ןשירעד

 .ןיל-ויל-ייא ןוא עלַאסנַאק

 ןכייצ ןרעטנוא טייטש יז .ןרעּפיהרעביא רימ ןלעוו הרומשַא עטייווצ יד

 .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא ןוא סָארע ןופ



 רעגנַאמ היציא 0

 "טכַאנ רעטעּפש רעד ,הרומשא רעטירד רעד וצ טרעהעג עדַאלַאב יד

 טעז ןוא טרעביפ ,ןפָאלש טשינ ןעק הלוח רעד ןעוו תוצח ךָאנ טעה ,העש

 טימ ךיז טלגנַאר טעקסַא רעד ןעוו ;ןטלַאטשעג יילרעלכ ןיא תומה ךאלמ םעד

 ;סעזָאּפ עשירעריפרַאפ טנזיוט ןיא םיא טצייר סָאװ ,טלַאטשעג-תיליל רעד

 ךיז טצעז ,רעמיצ ןיא ןירַא טילפ ,רעטצנעפ ןיא טּפַאלק בָאר רעד ןעוו

 עכעלשטנעמ סָאד טקיאורמואַאב ןוא ענעטַא סַאלַאּפ ןופ טסויב ןפיוא קעװַא

 ...*רָאמרעװענ, ןקידנצכערק ןייז ןוא לגילפ עצרַאװש ענייז טימ טימעג

 ןעסרעדנַא ןַאיטסירק סנַאה ןופ הגרדמ יד זיא טימעג-עלהשעמ סָאד

 בייל ינַאמ ןוא עזָארּפ ןיא טלייצרעד ןעסרעדנַא סָאװ סיוא טשינ טכַאמ'ס

 .עיזעָאּפ סע זיא ןלַאפ עדייב ןיא .ןזרעפ ןיא

 טייקיד'השעמ ןייז ןופ רעביוצ ןוא דוס רעצנַאג רעד זַא ,טסייוו בייל ינַאמ

 םענייש ןייז ןיא םעד ןגעוו טלייצרעד ןיילַא רע .טימעג ןשרעדניק ןיא טגיל

 :"ןסיוו ןופ ךוב םעד ןיא , דיל

 ,ןסױו ןופ ךוב םעד ןיא ןכוז ךעלטנעה עניילק

 ,רעטעלב יד ןופ ןסקַאוו רעדנואוו רעביא רעדנואוו

 ,ןסילפ הנבל ןופ רעסַאוו ןכייט עָאלב

 .רעטעג עקידלגילפ .סנקלָאו יד ףיוא ןעלזניא

 "עלע רעטיישרַאפ ַא .טָאג רעקידלגילפ ןימ ַאזַא זיא טַאװכ-לגניצ-לגניא

 סָאװ ,קַאּפ רעשידיא ַא .יינש ןרעביא הלשממ יד טָאה סָאװ טסייג רַאטנעמ

 -טכַאנ:רעטניווטימ ןשידיא ַא ןיא ;טכענ-רעטניוו יד ןיא םורַא טרעטַאלפ

 .+ .ןרעוו טכעלקריוורַאפ לָאמַא טעוו םולח רעד ביוא .ןלעפ טשינ רע רָאט םולח

 לקיצ-איבנה-והילא םענייש םעד ףיוא ןזייוונָא טלָאװעג ךָאנ טלָאװ ךיא

 ןיוש זיא רעצעז רעד ,טעּפש ןיוש זיא רעגייז רעד רעבָא .דנַאב ןטייווצ ןיא

 ,לָאמשרעדנַא ןַא רַאפ ןזָאל סע רימ ןלעװ .טיירג

 ינַאמ זיא ליפעג ןיימ טיול זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיא ליוו לכה-ךס ןיא

 רעשיטעָאּפ ןייז ןיא ךיוא רעבָא .קיריל ןייז --- ןיורק עשירעפעש סבייל

 רעזנוא טרעכיײרַאב סָאװ ,סנגייא ןוא סנייש גונעג רע טגָאמרַאפ השעמ

 ,רצוא ןשיטעָאּפ



 דנַאלזייא ןבואר

 טָאה סָאװ יורפ רעד -- ןילָאגרַאמ ַאנַא ןופ טיוט ןכָאנ רָאי ייר

 רָאי ייווצ עּפַאנק -- ןבעל סדנַאלזייא ןיא עלָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג

 ךיוא דנַאלזייא ןבואר זיא ,רבח ןטסמיטניא ןייז ,ןבייל ינַאמ ןופ טיוט ןכָאנ

 .סנטָאש יד ןופ דנַאל ןיא קעװַא

 ,רעכייר לָאמַא סָאװ זנוא ייב טרעוו עיגָאלָאטנַא-םירבק עשירַארעטיל יד

 יד ,זנוא רַאפ .רעטזָאלרָאװרַאפ ןוא רעמערָא רעזנוא ןבעל-רוטלוק סָאד

 ,דיירפ ענעשָאלעגסיוא יד ,רעיורט רעליטש רעד זיולב טביילב ,עטלייצעג

 : גנונָאמרעד עקידנענייוו יד

 .ןעוועג זיא לָאמַא

 קעװַא זיא "עגנוי, עּפורג רעמיטניא רעד ןופ רענַאקיהָאמ רעטצעל רעד

 ךעלטנירג ױזַא טָאה סָאװ ,"קיטירקא רעד ףיוא סורדרַאפ ןליטש ַא טימ

 רע טגָאלקַאב רימ וצ ווירב ןטצעל ןייז ןיא ."תונורכז, ךוב ןייז ןגיוושרַאפ

 טָאה סָאװ ,טפירשטייצ עקיצנייא יד ןעוועג זיא "רעקעוו, רעד .םעד ףיוא ךיז

 ,טריזנעצער ךוב עקיזָאד סָאד

 טצַאשעגּפָא סע טָאה יקצַאש בקעי .רד .תמא םייב ןטלַאה ךיז רימָאל ןוא

 ,ןיטעלוב ןשידיא-שילגנע ןַא ןיא

 רעד ןופ "רענַאקיהָאמ רעטצעל רעד, ןדנַאלזייא ןפורעגנָא בָאה ךיא

 דוד ,ױדנַאל ָאשיז ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד ."עגנוי, עּפורג רעמיטניא

 ,דנַאלזייא ןבואר ןוא יקסנַאזַאק דוד ,ןָאליד השמ םהרבא ,בייל ינַאמ ,ווָאטַאנגיא

 ןבילברַאפ קיצניװ רָאג ןיוש זיא עּפורג רערעטיירב רעד ןופ וליפַא

 טימ ןרָאי עגנַאל ןביילב ךָאנ ןלָאז ייז זַא ,הליפת ןעוט רימ .זיולב עטלייצעג

 .טלעוו רעקירעיורט ןוא רענייש סטָאג ףיוא זנוא

 רעזנוא ןיא טלמוטעג סָאװ קיצניו ןעמ טָאה דנַאלזייא ןבואר םורַא

 ןטלעז .שטנעמ רענעדיײשַאב ,רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .לטלעוו שירַארעטיל

 "ַאב ךיז ןוא ןענעקרענָא וצ טיירג ןעוועג דימת ,ךיז ןגעוו טדערעג ןעוו

 ןענעק ןופ טנַאלַאט סָאד טַאהעג טָאה רע .טעָאּפ ןרעדנַא ןַא רַאפ ןרעטסייג

 טַאהעג ביל טָאה רע .רוטַארעטיל רעזנוא ןופ עטכע ןוא ענייש סָאד ןסינעג

 רע סָאװרַאפ ןוא ,ביל טָאה רע סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ .ןבעל סָאד יו עיזעָאּפ
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 רע .ייסע םוצ טריפרעד םיא טָאה ןייטשרַאפ עפיט עקיזָאד סָאד .טנייפ טָאה

 .שידיא ןיא ןעייסע עטסנעש יד ןופ רָאּפ ַא ןבירשעגנָא טָאה

 "רעד ףכית טָאה ןעמ .ךעלנעזרעּפ ןענעק טפרַאדעג ןעמ טָאה ןדנַאלזייא

 עשיטעָאּפ עסיורג ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ זַא ,טליפ

 ןיימ ןופ ןטנעמָאמ עטסנעש יד וצ רעהעג ,םיא טימ ןעגנערברַאפ ןיימ ,רוטלוק

 ,םיא טימ ןייז םיכסמ טזמעג דימת טשינ טָאה ןעמ .עקירעמַא ןיא ןייז

 ןַא ,רעטגערעגנָא ןַא ,סעומש ַאזַא ךָאנ ןעגנַאגעגקעװַא ןעמ זיא דימת רעבָא

 עטסנביוהרעד ןוא עטסנעש עמַאס סָאד זיא דיל סָאד זַא ,רעטגייצרעביא

 .ןבעל ןיא

 ןעמעננירַא ןעמ ןָאק ןעייסע ןוא רעדיל ענייז .ןבירשעג קיצניװ טָאה רע

 קיטכיוו טשינ לָאמנייק זיא ףוס לכ ףוס רעבָא .דנַאב םענעדיײשַאב ןייא ןיא

 ,טעטילַאוװק יד רָאנ ,םוטנַאװק רעד

 ןיא ןָאטעג עשטּפעש ַא רעצעמע רימ טָאה ןדנַאלזייא ןגעוו קידנביירש

 עגר ַא ףיוא טָאה ןוימד ןיימ ןיא ,"דייז ןוא טעמַאס, : רעטרעוו ייווצ רעיוא

 יד ןופ סעשעקעב ענעדייז יד ןוא ןשוילעּפַאק ענעטעמַאס יד טצילבעגפיוא

 .ןדיא עשיצילַאג-ברעמ

 סָאד .דיא רעכעלטלעוו ַא ןעוועג זיא דנַאלזייא .טשינ ךיז טקערשרעד

 ןיא ןגעלעג זיא ,עשיטַארקָאטסירַא ןוא עלעדייא סָאד ,סנדייז ןוא טעמַאס

 .ןזעוו ןצנַאג ןייז

 ןגָארטעגנײרַא טָאה ,"רעװָאנַאכעשט; םנופ לקינייא סָאד ,ױדנַאל ָאשיז

 ןטעװעלַאבעצ ַא ןופ ןזירּפַאק יד ןוא ןח םעד קיריל רעשידיא רעד ןיא

 רָאנ ,ןייז לחומ ץלַא םיא ןעמ טעוװ רָאנ טשינ זַא ,טסייוו סָאװ ,"לקינייא,

 .לקעב ןיא ּפינק ַא ןבעג רַאפרעד ךָאנ טעװ ןעמ ,טרעקרַאפ

 "רקפה רעד ,טיײקמערָא רעטספיט רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,בייל ינַאמ

 וצ טפַאשקנעב יד דיל ןשידיא ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה ,הביבס רעטסקיד

 ןטסלדייא ןופ רעטסיימ רעד ןרָאװעג זיא רע .טייקטרעטיילעג רעשיטעָאּפ

 .סנַאוינ ןטסניד ןוא םטיר ןטסטרַאצ ןופ ,טרָאװ

 ןיא ענשטעטַאטס ןוא ךעלעמַאּפ ,טריצַאּפשנײרַא טָאה דנַאלזייא ןבואר

 ,ןטניה ףיוא טגיילרַאפ טנעה יד טימ טשינ ביוא .דיל ןשידיא ןופ ךיירגינעק

 רע .טנַאה רעד ןיא עלעקעטש-ריצַאּפש ןייפ ַא טימ זיא ,סָאבעלַאב השעמ

 ךיז ,טירט עכעלטע ךָאנ .טלעטשעגּפָא ךיז ,טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה

 ןצנַאג ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ,געוו לקיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא .טורעגּפָא



 4321 ןפּפירש עצסלמַאועג

 ןבָאה םיא .טניולעג ךיז טָאה ריצַאּפש רעשיטעָאּפ רעצרוק רעקיזָאד רעד

 .עמעָאּפ ערעסערג ןייא ןוא ,רעדיל ענייש ייר עצנַאג ַא ןעקנַאדרַאפ וצ רימ

 ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה ריצַאּפש ןטכַאדַאב ןוא ןטכַאזַאב ןקיזָאד םעד טָא

 ללכב רוטַארעטיל ןגעוו ןעמזירָאפַא ןוא ןעייסע עטכַארטעגכרוד-ףיט עכעלטע

 ,טרפב עיזעָאּפ ןוא

 ןַאמערָא ןשידיא ןטסכעה םנופ ןוז רעד ,ןליױּפ ןופ לקינייא עשיבר סָאד

 -עלַאב רעשידיא רעמורפ רעד ןופ םעדייא רענעדייז רעד ןוא ,עניַארקוא ןיא

 םנופ ןדלָארעה יד ןרָאװעג סע ןענעז ייז ,עיצילַאג-ברעמ ןיא טײקשיטַאב

 ,.רוטַארעטיל רעזנוא ןיא דיל ןשירעלטסניק םענייר

 ,רעלשימָאדַאר-סיורג רעד ןוא ,רענישזעינ רעד ,רעקצָאלּפ רעד

 נָא יא
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 טַאהעג טָאה רע זַא ,תונורכז ענייז ןיא ץעגרע טלייצרעד דנַאלזייא ןבואר

 ,עניילק עקיזָאד יד .רענייב ןוא טיוה ,ענעדיא ערַאד ַא ,עניילק ַא ,עבָאב ַא

 דוס ַא טלייצרעד ןצעמע יז טָאה ,קָאלג ַא יו לוק ַא טַאהעג טָאה עבָאב ערַאד

 זיא טרעקרַאפ עמַאמ יד .סַאג עצנַאג יד ןופרעד טסואוועג טָאה ,רעיוא ןיא

 טדערעג טָאה יז .טירט עריא טרעהעג טָאה ןעמ סָאװ םיוק ,עליטש ַא ןעוועג

 סעמַאמ רעד וצ ןגיוצעג סע טָאה ןדנַאלזייא ,ליטש טעברַא ריא ןָאטעג ,ליטש

 .טייקליטש ריא ןופ ןטָאש ןיא רערעכיז טליפעג ךיז טָאה רע .טייקליטש

 לוק ריא טַאהעג טנייפ רע טָאה ,טַאהעג ביל עבָאב יד טָאה רע שטָאכ ןוא

 ,עשטּפעש ַא ,רעטסילפ ַא וצ ןרעדינּפָארַא טנעקעג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ

 -רַאפ טנעקעג טשינ טָאה סָאװ לוק סָאד ןסױטשעגּפָא טָאה םיא .למרומ ַא

 ,דוס ַא ןעיורט

 ךיז ןיא דנַאלזייא טָאה ,"קָאלג ַא יו לוקק םוצ ליפעגרעדיוו עקיזָאד סָאד

 סָאד ,עשיטעטַאּפ סָאד ןסױטשעגּפָא טָאה םיא .ןבעל עצנַאג סָאד ןגָארטעג

 סָאד ,עליטש סָאד טַאהעג ביל טָאה רע .ןָאט רעקרַאטש רעד ,עקידנצשילב

 -טרַאצ סָאד רע טרערַאפ ןרעּפלַאה בייל השמ ןיא .עשידָאלעמ סָאד ,עכייוו

 "גרַאב ןרעטניה ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד; יו רעדיל עכלעזַא ןיא עשיגעלע

 ןקיזָאד םעד ןופ עקסעטָארג ןוא עשיטַאמַארד ,עשירַאטנוב סָאד ּפָא טפרַאוו ןוא

 ינַאמ ןופ טײקשידָאלעמ רעניד רעד רַאפ טרעטסיײגַאב זיא רע .טעָאּפ ןסיורג

 טייקליטש יד .ןױדנַאל ָאשיז ןופ טייקידװעליּפש רעטַאװעצעגיײש רעד ,ןבייל
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 ,ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא טעילוטעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,עמַאמ רעד ןופ

 ,דיל ןדמערפ ןוא םענעגייא םוצ בַאטשסָאמ רעשיטעטסע ןייז טרעוו

 .רעיורט ןוא לכיימש .ןייש זיא ור .ןייש זיא טייקליטש .ור ןוא טייקליטש

 טלמוט יז ,ןייש זיא טײקטלַא .ןרינָאמרַאה ייז רעבָא ,טשינ ךיז ןעמַארג ייז

 זיא עביל יד .טשינ טע'פרש ,טשינ טרעקַאלּפ יז ,טנגוי יד יו ױזַא טשינ

 טירט; טימ טייג יז ןעו .רעיוא ןיא דוס ַא ליטש טעשטּפעש יז ןעוו ןייש

 .ןעגנַאזעג ןופ סָאכע יװ ,רעיורט ךיז ךָאנ ךָאנ ןזָאל סָאװ

 ןגיוא טנזױט ןוא פעק טרעדנוה רעביא

 רעיורט רעזנוא טלכיימש

 .רעױט ןסָאלשרַאפ ַא ףיוא לַארטשנוז רעטצעל ַא יװ

 ּפָאק רעד .טימעג קיטכיל ַא ןוא ּפָאק ןרָאלק ַא טגָאמרַאפ טָאה דנַאלזייא

 .טנַאעג לקנוט טָאה טימעג סָאד סָאװ סָאד טסואוועג דימת טָאה

 ,ןבעל ןרעווש רעזנוא ןיא קירעבױא ןעד טביילב סָאװ

 דייר ענידע טימ ןפושיכרַאפ ךיז יװ

 ,ךיירפ רעטכַארטעגסיוא ןוא

 ןרעוו ןעקנוזרַאפ זיױונטייצ ןוא

 ,ןרעווש ַא קנַאדעג ַא ןיא

 ,ןגױא עקידנעצשַאל ןיא רָאג יצ

 ןגיובנגער רעד יוװ ןריפ סָאװ

 .למיה םוצ דרע רעד ןופ

 סָאד ,רעדיל-עביל ענייש סדנַאלזייא ןופ סנייא זיא טַאטיצ רעטצעל רעד

 טפַאשגולק עקירעיורט ,ענייש ליפיו .טנעמגַארפ ןייק טשינ ,דיל עצנַאג

 .תורוש רָאּפ יד ןופ טמעטָא'ס

 -שינָאמרַאה ,עליטש סָאד טכוזעג טָאה סָאװ ,דנַאלזייא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,טײקצנַאג עשינָאמרַאה עליטש יד ןדיימסיוא טנעקעג טשינ טָאה ,עטקעפרעּפ
 ."סנבעל-ליטש, עכעלטע רעטרעוו טימ ןלָאמעג טָאה רע ."ןבעל-ליטש}; ַא ןופ

 :יירד עלַא ןופ עטסנעש סָאד זיא טָא

 .עיט ןטסָארּפ ןפיױא גינַאה ןוא זעק ןוא טױרב

 ,ײט רעד ךיז וצ טפור קידלָאג

 .ייױוצ רעזעלג עניד ןיא
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 ,עירפ ןוא ליק ,ךעלנירג ןוא

 ,וט ַא טימ ןגױצַאב ,גורק-רעסַאװ רעד טקניוו

 .ױרפ ַא ןופ לכיט-ןשַאט סָאד טנַאק ַא ףױא

 טנַאה עגולק ,עניילק ַא ייברעד ןוא

 ,דנַאב-רעדיל ןלָאמש ַא ףיוא

 .דייז ןטרילָאק-ןייוו ןיא

 דנַאלזייא ,דליב רעסערג ַא ןופ טנעמגַארפ ַא זיולב זיא דליב עצנַאג סָאד

 רָאנ .טשער םעד טרירָאנגיא ןוא טינשסיוא ןטימ רָאנ טנגונגַאב ךיז טָאה

 סָאװ יורפ רעד ןופ טנַאה יד ,דנַאב-רעדיל ןפיוא יורפ רעד ןופ טנַאה יד

 ,שיט ןפיוא ןכַאז יד טימ טרינָאמרַאה ,טשינ ךיז טגעװַאב ,טור

 -ַאב שיט ןפיוא רעזעלג ייווצ יד ,דליב סָאד ןצנַאגרעד ןוואורּפ רימָאל

 ,ןַאמ רעד .יורפ ַא ןוא ןַאמ ַא ןעמעננָא רימָאל .ייווצ ןציז שיט םייב זַא ןזייוו

 ,טדער רע .טנעמוגרַא ןַא ןופ ןטימ ןיא טלַאה ,ןייז טשינ לָאז'ס רעוו רעדָא

 טָא סא טקירד טכיזעג ריא .טכרָאה יורפ יד .טנעה יד טימ טגעוװַאב

 ,דנַאטשוצ ןלענָאיצָאמע ןַא ןיא ןענעז ןרוגיפ עדייב .ךורּפשרעדיױװ ַא טָא ,המכסה

 ךעלגעווַאבמוא טגיל יורפ רעד ןופ טנַאה ןייא זיולב .ךעלגעווַאב רַאפרעד

 .טשינ יד וצ טנַאה יד טרעהעג רַאפרעד .דנַאב-רעדיל ןלָאמש םעד ףיוא

 ."ןבעל-ליטש, סָאד ןענעז ייז .שיט ןפיוא ןדנַאטשנגעק עכעלגעווַאב

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ,טלייצרעד יז בָאה ךיא יוװ ,עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד

 םושב רעבָא ."טנעמוגרַא, ,"עילידיא, :ןעמענ ענעדיישרַאפ טימ ןפורנָא

 ."ןבעל-ליטש,, טשינ ןפוא

 שירעלָאמ ַא טָאה דנַאלזייא זַא ןעמ טעז "ןבעל-ליטש, דיל םעד ןופ

 .קירעביא טשינרָאג .קיטיונ זיא לַאטעד רעדעי .עיציזָאּפמָאק רַאפ שוח ַא ,גיוא

 סָאד ןזָאלרעביא זיולב ןוא ,טנַאה-ןעיורפ יד ןקעמסיוא לָאז ןעמ ןעוו וליּפַא

 יד ,גורקרעסַאו םעד ,דייז ןטרילָאק-ןייוו ןופ דנַאב-רעדיל םעד ,לכיט-ןשַאט

 ןייז ןיא שיסַאלק טעמכ ,טקעפרעּפ ןבעל-ליטש סָאד זיא ,ייט רעזעלג ייווצ

 ,טייקצנַאג רעשינָאמרַאה

 "ןָאקָאַאל סגניסעל זיא ? ברַאפ עקידנלעפ יד ןקיטיגרַאפ טרָאװ סָאד ןָאק

 טרָאװ ? קיטליג ץלַא ךָאנ ײרעלָאמ ןוא עיזעָאּפ ןופ ןצענערג יד ןגעוו עירָאעט

 ןרעו רעטרעוו ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןָאק אלימב .שיטנעדיא ןענעז גנַאלק ןוא

 סָאד ןריטסעגוס זיולב רעבָא ןָאק טרָאװ סָאד .עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ ַא
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 וצ סע ,רערעה רעדָא ,רענעייל םנופ עיזַאטנַאפ רעד רַאפ טביילב'ס .דליב

 טלַאפ רע ןוא ,רענעײל רעטכעלש ַא זיא עיזַאטנַאפ ןָא רענעייל ַא .ןעז

 ,ליּפש ןופ סױרַא ןצנַאגניא

 טסעמרַאפ רָאנ ,סנבעל-ליטש רָאנ טשינ דנַאלזייא ןבואר עקַאט טלָאמ

 : טערטרַָאּפ יָאטסלָאט ןייז זיא טָא .ןטערטרַאּפ ןלָאמ וצ וליפַא ךיז

 ,םינּפ ןטיירב ַא ,טנעה עטיײירב טימ שטנעמ ַא

 ,םינוי עלַא יב יו רעטיירב ַא זָאנ ַא טימ ןוא

 ,רעיופ ַא יו קרַאטש ןוא זייב ןוא ,הוואת טימ לופ ןוא

 .דלעפ לקיטש ןייז וצ ןדנובשגוצ רעױּפ ַא יו ןוא

 טלעוו עצנַאג יד ןעעז סנייז ץרַאה סָאד ןוא רעבָא ןגיוא יד

 ןטכַארט ןוא ןעוט ןשטנעמ סָאוו ץלַא ןוא

 ןטכַאנרַאפ עליטע ןיא ןוא

 רעיא ןייז טמענרַאפ

 .טבעל סָאװ ץלַא ןופ גנַאזעג סָאד ןוא רעױרט םעד

 שירעלָאמ ןייר ױזַא טשינ טערטרָאּפ-*יָאטסלָאט/,, ןייז ןיא זיא דנַאלזייא

 יד ןעמ טרעה דיל םנופ לייט ןסיורג ַא ןיא ."ןבעל-ליטש/, ןייז ןיא יו

 .טסיאייסע םעד -- רעלפוס םנופ םיטש

 .ָאדערק -- סדנַאלזייא ןרָאװעג זיא םישוח יד ןגעוו עירָאעט סלעטָאטסירַא

 עשילעטָאטסירַא יד טדנעװעגנָא רע טָאה שיטערָאעט ייס ,שירעפַאש ייס

 ,ןּפיצנירּפ

 .ךאוו ןייז םישוח יד ןפרַאד דיל סָאד ןפַאש ןופ סעצָארּפ ןיא רָאנ טשינ

 ,ענעפַאשעג סָאד ןעמענַאב ןעמ ןָאק םישוח עכַאװ טימ רָאנ .ןענעייל םייב וליפַא

 .דיל םנופ טייקנייש יד ןוא םעט םעד ןריּפש

 ךיל סָאד .דיל ןייש רעייז ַא ןינע םעד טָא ןגעוו טָאה דנַאלזייא ןבואר

 :?ךיל ַא טנעייל ױדנַאל ָאשיז , : טסייה

 ,ןדנָאלב םעד ּפָאק םעד גיױװ ַא

 ,קירוצ ּפָאק סעד גיוו

 סעיוו ערעוװש רעטניה ןוא

 .קילב רעד ךיז טלּפענרַאפ

 ול
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 ןקירעהעג םעד ןיא ןלַאפוצנײרַא גנוטיירגוצ יד זיא ּפָאק ןטימ גיוו רעד

 ךיז ןטפעהַאב ןופ דרָאקַא רעכעלניז רעד -- ןגיוא עטלּפענרַאפ יד .םטיר

 .טייקנייש רעד טימ

 ןעלמרומ ךעלניז ןפיל יד

 ,ױזַא טכייל ןקוצ ןוא

 ?גניא ַא טבילרַאפ טדער'ס יו

 .ױרפ ַא וצ רעטיצ טימ

 ןסילשרַאפ ךיז רעגניפ ייוצ

 .גניר רעקידכעלייק

 ,ןטפול ןיא גניר םעד יירד

 .גניז ַא וא עשטפעש ַא

 2: ופ

 דיל םנופ רענעייל רעד .רָאלק זיא סעפָארטס ייווצ יד ןופ ןיז רעד

 רעגניפ יד טימ יירד רעד ,רעטיצ ןכעלניז םעד ,זַאטסקע ןליטש ןיא ןירַא זיא

 יגניז ַא ןוא ,עשטּפעש ַא טרעוװו למרומ םעד ןופ ןוא ,טפול רעד ןיא

 רענייצ הרוש ַא טסייב טָא

 ;ןײרַא פיל ַא ןיא ךיז

 רעטרעוו יד טכוזרַאפ גנוצ יד

 .ץיירו יו סיוא ייז טוואורפ ןוא

 ,ןוורענ עלַא טימ .דיל ַא ןסינעג וצ ױזַא יו לַאעדיא סדנַאלזייא זיא סָאד

 עליטש יד טנָאמרעד סָאװ רעדיוש ןסיז םעד טימ .ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ

 .טקַא ןטסמיטניא םעד ןופ הסיסג עסיז

 וצ עיזרעװַא ןייז טימ ,רעדיליּפַאש ענייז ןענעז טנַאסערעטניא רָאג זיב

 ."עשידלעפנעזָאר, סָאד ןדיימסיוא רע טוואורּפ ,סָאטַאּפ ןדעי וצ ,ןָאט ןכיוה ןדעי

 םעד ענישַאמ יד ןופ שיר םעד סיוא טדיימ רע .טושּפ ? ױזַא יװ רעבָא

 סירָאמ ואוו טרָאד .ןישַאמ רעד טימ לגנַארעג םעד ,טעברַא רעד ןופ טקַא

 סָאד ןעײרשוצרעבירַא ידכ רענעט עטסכעה יד ףיוא ךיז טסייר דלעפנעזָאר

 םעד .ָאטשינ עזומ סדנַאלזייא זיא טרָאד ,ןענישַאמ יד ןופ ןּפַאלק ןוא ןשיור

 י-ליש דיל עטייווצ סָאד .סיוא רע טדיימ --- אפוג טעברַא יד -- טקַא-טּפיױה

 .ןגייווש ןענישָאמ יד ןעוו טייקליטש עשילידיא עגר יד ,העשיגָאטימ יד טרעד
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 סָאװ ,לַארענעג ַא יו ,העש-גָאטימ רעד ןיא טייטש דלעפנזָאר סירָאמ

 : דלעפטכַאלש ַא טכַארטַאב

 עדנוטוע טייצ-גָאטימ רעד ןיא ּפָאש יד רימ טניישרעד'ס

 ,טורעג טרעוו טרָאד ןעוו דלעפטכַאלש עקיטולב ַא

 ,םיגורה ןגיל ךיא עז םורַא ןוא םורַא

 ...טולב ענעסַָאגרַאפ סָאד דרע'רד ןופ טמערַאיל סע

 ,ןרָאצ ןרעטיב טימ ץַאלּפ-ףמַאק םעד ףיוא קוק ךיא

 -- ;ןייֿפ רעשילעה טימ ,המקנ טימ ,קערש טימ

 ןטייווצ ןיא ןָאט ןשיטעטַאּפ ןייא ןופ ןיירַא טלַאפ דלעפנעזָאר סירָאמ

 ,דנַאלזייא ױזַא טשינ רעבָא .ןרָאצ ןופ --- סָאטַאּפ ןיא ,טעברַא ןופ סָאטַאּפ םנופ

 טרָאפ רעבָא ,ור עגר ַא .עילידיא ןַא טעמכ זיא ּפַאש ןיא העש-גָאטימ סדנַאלזייא

 .טייקליטש טרָאפ רעבָא ,טייקליטש עגר ַא .ור

 ןיב ַא יװ זולב .ליטש זיא םורַא .טייצ-גָאטימ זיא'ס

 ,ןישַאמ עקיצנייא ןַא ואוו לקניוו ןיא טעמושז טרָאד

 ,ײא ןַא ןופ ץכעלָאש יד טקַאנק ןוא טסע לדיימ ַא

 ,יט ןפוז ךעלטימעג יױוצ רעדָא רענייא ןוא

 -- טױרב טימ עלעביצ ץעמע טעקמָארכ ןבענרעד

 טױר ףיא טברַאפעגּפָא ךעלדיימ עסַאלב ןוא

 .סוא רעטצנעפ ענעפָא יד יב ךיז ןלעטשעצ

 .סיױרַא ואוז ץעגרע ענדעועז ןקוק ןוא

 טנעה יד טימ ןדייר ןוא קידנכייק ןכַאל ערעדנַא ןוא

 .טנעוו יד ףיוא סנכייצ טימ ןוא ןגיױא יד טימ ןדייר ןוא

 "טײקטלַאפ ןגעוו רעדיל סדנַאלזייא ןענעז טייקנייש רעדנוזַאב ַא ןופ

 ערעטלע יד ןיא .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןבירשעג רע טָאה רעדיל עקיזָאד יד

 םירישה ריש ןיא טָאגישריה ןטלַארוא םעד טקעדנַא רָאג דנַאלזייא טָאה ןרָאי

 ןטענָאס עטנַאסערעטניא לָאצ ַא ןיא ןעגנַאפ טוואורּפעג םיא ןוא

 טשינ זיא ,ןרָאי עגנוי יד ןיא אקווד ,טײקטלַא ןגעוו רעדיל ןביירש סָאד

 סָאטַאּפ םעד ןטימעגסיוא טָאה רע יװ טקנוּפ .ןדנַאלזייא ייב טייקילעפוצ ןייק

 ענייז ןיא ןָאט ןשיטעטַאּפ םעד ,"רעדיליּפַאש, ענייז ןיא ןענישַאמ יד ןופ
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 "ןדייל רעד ןופ סָאטַאּפ םעד ןטימעגסיוא רע טָאה ױזַא טקנוּפ ,רעדיל-עביל

 טײקטלַא ןיא .טנגוי רעדעי רַאפ ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ױזַא זיא סָאװ ,טּפַאש

 -ָאמרַאה סָאװ רעיורט םעניד םעד .עטרינגיזער עליטש סָאד ןעזעג רע טָאה

 סנייא שטָאכ ןריטיצ וצ יאדכ זיא'ס .טנװָא ןקידנסיורד ןטימ ױזַא טריזינ

 ןַא ןבָאה שטָאכ לָאז רענעײל רעד ידכ ןצנַאגניא רעדיל עקיזָאד יד ןופ

 ,קיריל סדנַאלזייא ןופ טמעטָא סָאװ ,טייקנייש רעדימ רעד ןופ גנונַא

 .טלַא עדייב ןענעז רימ

 ,גיוא עכייו עטַאמ טימ ,טייל עטלַא יױוצ

 ןגיוצרַאפ טכייל רָאנ ,ןייש זיא גָאט רעד ,רימ ןציז רעטצנעפ םייב

 .סנקלָאוו עסיױו ,עניד טימ למיה רעד זיא

 ,טלַאק טרעווס ,רעקעטיטלַא ,יעה : טגָאז יז

 -- טַאלַאכ ןעמערַאוו סעד ןָא ךיז וט ןוא רעטצנעפ סָאד וצ ךַאמ

 טַאלב ַא זעל ,עקלויל יד רימ קיאור רעכייר ןוא ץיז ךיא

 ןעיורפ יד ךָאד ןביילב שירַאנ קיביײיא יו :טכַארט ןוא

 זיא'ס יװ ,רָאלק ןוא קיטכיזכרוד ןענעז דליב סָאד ייס ,םטיר רעד ייס

 ייווצ יד טניּפשעגנײא טָאה סָאװ ,טנװָא רעדלימ רעד רָאלק ןוא קיטכיזכרוד

 ,סנבעל ערעייז ןופ עילידיא:טעּפש רעד ןיא ,עקשטיטלַא

 עקידנקרעמַאב וצ םיוק ַא ריא טליפ עפָארטס רעקידרעטייוו רעד ןיא

 ןיא יו רעבלעז רעד זיא םטיר רעד .םזילָאבמיס םעניד ַא וצ גנורעגייטש

 עטקרעמַאב םיוק ַא .למרומ ַא יו ,קידנסילפ ,דימ ,טכייל .רעטשרע רעד

 ןסיורדניא םעד רעביא רָאנ טשינ הטילש ַא טָאה טנװָא רעד זַא ,גנוטיײדנָא

 טגנילק רעגייז רעד

 ןייא ךיז טקוק ןוא םוא ךיז טיירד יז ,יז ןוא

 ,ןייז ןעק'ס טעּפש יװ ,טַאלברעפיצ םעד ןיא ןקילב עגנַאל טימ

 .ן'העזע יד טלייצ רעגייז רעד לעה ןוא רָאלק שטָאכ

 .גָאט רעד טפיול'ס יו .ױזַא טעּפש ןיוש --

 ,סיווע ןיא טנעה יד דימ ןלַאפ'ס ןוא ,ןעלסקַא עלָאמש יד יצ ַא

 סױרַא ּפָאק םעד גייב ךיא ,טלַאק םיצולּפ טרעוו רימ ןוא

 ,סנקלָאװ עסיױו ,עניד יד ךיז ןעלטיור'ס יו ,עז ןוא

 -- -- -- .טכַאנ יד ןיוש טרעיול ץעגרע זַא סייוו ןוא



 רעגנַאמ קיציא (0

 ךיוא זַא ,גנוטיידנָא עשילָאבמיס עניד ַא זיא דיל םנופ הרוש עטצעל יד

 טכַאנ יד ןוא טָא-טָא .רַאפעג יד טרעיול עילידיא-טײקטלַא רענייש רעד ףיוא

 ,דיל ןיא טשינ רָאנ ,ךעלגנעגרַאפ זיא טייקנייש עדעי .ןקעמסיוא יז טעװו

 ,דיל ןיא טשינ

 ליפ ױזַא טימ טָאה דנַאלזיא ןבואר סָאװ ,דיל עשיריל עניילק סָאד

 ַא -- רָאנ ,טייקיניילק ןייק טשינ זיא ,טריוויטלוק טנַאלַאט ןוא קַאמשעג

 -טפירש עשיכיירטסעיעשטייד יד ,ךַאבנשע-רענבע ןָאפ עירַאמ .טייקיסיורג

 עשיריל עניילק סָאד טריניפעד ןטסעב םוצ ,ךיז טכוד רימ ,טָאה ,ןירעלעטש

 סָאד ביל ױזַא טָאה ןעמ סָאװרַאפ טגערפ יז .דיל םעניילק ַא טימ עקַאט דיל

 םעד ןיא טגיל'ס לייו :ןײלַא ךיז טרעפטנע יז ןוא ,דיל עשיריל עניילק

 .המשנ עצנַאג ַא ןוא ,גנַאזעג ןוא עינָאמרַאה לסיבַא ,גנַאלק לסיבַא



 ןיקלַאה לאומש וצ ןוירב רענעּפָא ןַא

 ,ןיקלַאה רעביל וייל
 ןיש טסיב וד זַא ,סייו ךיא שטָאכ ווירב םעד ריד ביירש ךיא

 טשינ רעמ ריד וצ טעוװ ווירב ןיימ זַא ,עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ רעמ

 זיא עטיוט יד ןוא עקידעבעל יד ןשיװצ רעקרַאפ-ווירב רעד לייוו ,ןייגרעד

 ןינע רערעכיז טשינ ןוא רעטריצילּפמָאק רעייז ַא

 ןייד ךָאנ ,טיוט ןייד ךָאנ טציא ווירב םעד ריד ךיא ביירש ךָאד ןוא

 טקישעג טשינ ריד ךיא טלָאװ לווירב ַאזַא זיא .וליפַא הרובק ןייד ךָאנ ,היוול

 ,טשינ וטסייו רשפא לייוו .ןדָאשרַאפ טנעקעג ריד טלָאװ'ס לייוו ,ןבעל םייב

 ךיא) טסילַאטיּפַאק רעקיטלַאװעג ַא ןיב ךיא זַא ,טסייוו .ד .וו .ק .נ יד רעבָא

 רעקידָארומ ַא ןיב ךיא זַא ןוא .(ענעשעק-לטסעוו ןיא ןרעלעפעקַאר בָאה

 יו סעירעּפמיא גנילש ךיא .טייק ןוא דניק ךָאד טסייוו ,טסילַאירעּפמיא

 ַא בָאה ךיא לייו ,טדַאשרַאפ טשינ רימ סע טָאה לייוורעד ןוא סעקשעלָאה

 -וַצּפָארַא ייז טייקיאעפ יד ןטיטעּפַא עשיטסילַאירעּפמיא עקיטלַאװעג ץוח

 .ןעיידרַאפ וצ ייז ןוא ןעגנילש

 -עירעּפמיא עסיורג יד ןופ רענייק טגָאמרַאפ טשינ טָאה טייקיאעפ ַאזַא

 יז .םעניילק םעד ףלָאדַא זיב ןסיורג םעד רעדנַאסקעלַא ןופ --- רעּפַאכרַאפ

 .ןכערבסיוא גנידצלַא טזומעג ףוס לכ ףוס ןבָאה

 ךיא סָאװרַאפ ןיוש וטסייטשרַאפ ,ןױשרַצאּפ ַאזַא עקַאט ןיב ךיא ביוא

 רימ ךיז טָאה'ס .ןבעל םייב ווירב ַא ןביײרשוצנָא ריד טגַאװעג טשינ בָאה

 לכיב יינ ַא סנייד ןענישרעד זיא'ס ןעוו רקיע רעד ,ןָאט סע טלָאװעג טּפָא

 ןיײלַא טסייטשרַאפ וד ...לייו ןָאטעג טשינ סע בָאה ךיא רעבָא ,רעדיל

 ?ןיירַא ליומ ןיא רעגניפ ַא ןגייל ןעמ ףרַאד דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןעמעוו

 .שרעדנַא סעּפע זיא טיוט ןייד ךָאנ טציא

 ןעוועג טסיב וד זַא .ייוו רימ טוט טיוט ןייד זַא ,ןגָאז ריד ךיא ןָאק טציא

 ענייד ןופ לייט רעסיורג ַא ןיא טעָאּפ רעשיריל רעטרַאצ ןוא רעלעדייא ןַא

 ןשידיא ןטליהרַאפ ןרעיילש-לבא טימ רעזנוא ןיא ןביילברַאפ טעװ קרעוװ

 .ןָאעטנַאּפ
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 "ןטעוװָאס ןיא רעגניז-שידיא עלַא ןשיװצ זַא ,ןגָאז ריד ךיא ןָאק טציא

 ךָאנ סערדַא ןַא טסָאה וד .ךַאז ןייא טימ םַאנסיוא ןַא ןעוועג וטסיב דנַאברַאפ

 ןסיוו ןוא ןעמוק ריד וצ ןענָאק עטנעָאנ .רבק ןלַאגעל ַא ,רבק ַא .טיוט ןייד

 "עגנייא טגיל דרע עלעגרעב םעד רעטנוא ָאד זַא ;ןבָארגַאב וטסגיל ָאד זַא

 ,ןיקלַאה לאומש רעגניז ןלעדייא ןַא ןופ ץרַאה סָאד קיביא ףיוא טליטש

 ,טעָאּפ םעד

 ןָאק דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןטעָאּפ עשידיא עדַאיעלּפ רעצנַאג רעד ןופ רעוו

 ? ריד וצ ןכיילגרַאפ ךיז

 ןיא טעָאּפ רעשידיא רעקיצנייא ןייק ,רעביירש רעשידיא רעקיצנייא ןייק

 ,טכיירגרעד טסָאה וד סָאװ ,סָאד טכיירגרעד טשינ טָאה דנַאל-ןטעווָאס

 ?ןַאמצרַאװש רשא ןופ רבק רעד זיא ואוו

 -שיטעווָאס רעד ןופ רעביֹוהנָא םעד רַאפ ןטלַאהעג עלַא םיא טָאה ריא

 "עג שממ ךיז טָאה ןײטשפָאה דוד דניק-רעטסעוושעג ןייז ; עיזעָאּפ רעשידיא

 ,קיװעשלָאב ַא ןעוועג זיא ןַאמצרַאוװש רשא זַא ,ןזײװַאב וצ ּפָאק ןפיוא טלעטש

 טסירעלַאװַאק ַא ןעוועג זיא ןַאמצרַאװש רשא ? תמא רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ענעדיישרַאפ ןעוו ,גירק-רעגריב ןופ טייצ ןיא .ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא

 ןוא טעטש עשידיא טרימָארגָאּפ ןוא טבױרַאב ןבָאה עניַארקוא ןיא סעדנַאב

 -יירפ ןדלָאמעג ךיז ,טַאדלָאס ןוא טעָאּפ רעשידיא רעד ,רע טָאה ,ךעלטעטש

 סָאװ ןגעוו יד, ןעײרפַאב טלָאװעג טָאה רע .עדַאגירב רעטיור ַא ןיא קיליװ

 גנואיירפַאב רעד טָא רַאפ ףמַאק ןיא ןוא "טלעטשרַאפ ארומ טימ ןעוועג ןענעז

 ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב םינָאנַא ןבילבעג זיא רבק ןייז .ןלַאפעג רע זיא

 גרוטַאמַארד רעגנוי רעד .ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמצרַאװש רשא

 .רבק רעמינָאנַא ןַא רעדיוו .םָארגָאּפ ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמנייטש שונייב

 .רוטַארעטיל רעשיטעווָאס-שידיא רעד ןופ ביוהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןענעז לגייפ-םערוטש יד ,סרעגָאזנָא יד ,עטשרע יד ןיוש !שילָאבמיס יװ

 ,םירבק ץזָאלנעמָאנ ןיא ןדנואוושרַאפ

 ןענעז רע יו טיילעגנוי עשידיא עקילָאצמוא ןוא ןַאמצרַאװש רשא רעבָא

 ןענעז סָאװרַאפ ."ןגעוו יד ןופ ארומ יד, ןביירטרַאפ וצ ידכ ןעמוקעגמוא ךָאד

 רעד ןעוועג זיא סָאד ?דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא םירבק עמינָאנַא ליפיוזַא ןַארַאפ

 .טעמכ רעביירש עשידיא עלַא ןופ לרוג

 .ןרָאװעג טגיזַאב עקַאט זיא *ןגעו יד טלעטשרַאפ טָאה סכָאװ ארומ יד,

 ,טרעקרַאפ .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה יז רעבָא ,ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא יז



 44 } ןמפירש עטלמַאזעג

 יז .דנַאל ןסיורג ןצנַאג ןרעביא לגילפ עריא טײרּפשעגרעדנַאנַאפ טָאה יז

 םייב טרעטיצעגפיוא קיטסגנַא טָאה סָאװ ץרַאה ןדעי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 .ּפערט יד ףיוא טירט עקיטכעדרַאפ ןרעהרעד

 "ןטייצ ענעי, ןופ ורמוא ןזעוורענ םעד ,דחּפ ןכעלרעניא םעד ןופ זמר ַא

 טסייה סָאװ ,רעדיל עטצעל סָאקטיוק בייל ןופ םענייא ןיא ןעמ טניפעג

 : "ורמוא, עקַאט

 .טרעה יז ,ףָאלש ןיא ,טכַאנייב טפערטי'ס ןוא

 ,ןפָאלש טינ ןעק ןוא ץלַא ךיז יירד ךיא

 ,טצכערק לטעב ןיימ לָאמ וצ לָאמ ןופ

 ,סטכעלש סעּפע ןופ רימ וצ טדער סע

 .ןפָאלרַאפ ץרַאה ריא טרעוו ורמוא טימ

 ,ןעלגנַאר וצ ףָאלש ריא טימ ךיז טפַאכ יז

 סיז קיפעלק זיא ףָאלש רעגנוי ריא

 ןעלגנַא יד טמעלק ,ןגיױא יד טמעלק ןוא

 סיפ יד ּפָארַא ךיז ןלעטשי'ס רָאנ

 ןעגנַאלרעד רימ וצ שינעשזדנָאלב ןיא

 ,םיוק יז טגָאז ,פָאלש טשינ ןעק ךיא

 ,רוכיזע-דנעמיורט ךָאנ ףָאלש ןקרַאטש טימ

 רעגעלעג ןיימ ףיוא וצ ךיז טרַאּפש יז

 ,טמיור רימ וצ ןוא ,ּפָאק ןיימ טעלג ןוא

 ,םיורט ריא רימ ףיוא ךיז ןופ טגָאי ןוא

 ,רעטקיווקרעד ור טימ ,ףָאלש ןגנוי ןוא

 -- .ןײרַא טכיוה יז טימעג ןיימ ןיא

 .ןיוא ףָאלש ךיא ןוא .ךַאװ טרעוו יז ןוא

 .תמא םעד טגָאזעג טָאה "סטכעלש סעּפע ןופ טדערעג סָאװ לטעב סָאד ,

 סנטייווצ ןייק סָאװ ,סעּפע ןָא טגָאז רעמיצפָאלש ןופ ורמוא רעצנַאג רעד

 רעד רעבָא ,ָאא רשפא ,עגר ַא ףיוא .ןגָאיּפָא טשינ ןָאק םיורט רעמיטניא

 ןַאמצרַאװש רשא רַאפ טלעטשרַאפ לָאמַא טָאה סָאװ ,ארומ יד רעדָא ורמוא

 ,רעמיצּפָאלש ןרעביא טציא טרעיוה .,ןגעוו יד
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 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא דיל סָאד יו םעדכָאנ ,רעטעּפש רָאי ַא

 ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה ָאקטיוװק בייל טעָאּפ רעד ןוא .לַאה יד ןלַאפעג זיא

 רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ לרוג רעד -- לרוג ןייז .רבק ןעמינָאנַא םעד

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא רוטַארעטיל

 עגר ַא טסיב ןיילַא וד ,ןלייצרעד טשינ ריד סע ףרַאד ךיא זַא ,סייוו ךיא

 ןשיניזורג םעד ןופ טיוט רעד טשינ ןעוו .רבק ןעמינָאנַא םעד רַאפ ןענַאטשעג

 ןוא "ץרַאה קנַארק; ַא טימ סױרַא זיולב טסלָאװ וד יצ טסייוו רעו ,ןַאריט

 ,ןרָאא עטצריקעגּפָא טימ

 טשינ סע טָאה ריד זיב רענייק סָאװ ,סערדַא ןַא ,רבק ַא טסָאה וד רעבָא

 ןוא ןָאסלעגרעב דוד טשינ ,קַאבלוק השמ טשינ ,קירַאכ יזיא טשינ ;טַאהעג

 ,שיקרַאמ ץרּפ טשינ

 ,רעפעפ קיציא -- ײמרַא רעטיור רעד ןופ קינוָאקלוּפ רעד טשינ וליפַא

 סעּפע ריד ךיא ליוו ,רעפעפ קיציא ןעמָאנ םייב ןיוש טלַאה ןעמ זַא ןוא

 ,ןלייצרעד

 ןיא טילּפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ טעָאּפ רעשידיא רעגנוי ַא

 השקב ַא סנייד ןבעגעגרעביא רימ טָאה ,המחלמ רעד תעב דנַאברַאפ-ןטַאר

 ,ןלױּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא רע רעדייא םיא וצ

 ןרעג ריד ייז טלָאװ ךיא ןוא ,עניימ רעכיב עכעלטע ןטעבעג טסָאה וד

 ןסלעָאכימ טימ שינעגעגַאב ןיימ טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא זַא רעבָא .טקישעג

 טשינ זיא רעסעב זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,1942 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןרעפעפ ןוא

 ןעמ ,השעמ ַא ףיוא הישק ַא לייוו ,ריד רַאפ רעטניזעג ןייז טעוו'ס .ןקיש

 "יפַאק ַאזַא סָאװ טמוק יװ :לבמיצ ןפיוא ןעמענ טנָאקעג ךָאנ ךיד טלָאװ

 ערענָאיצקַאער ענייז ריד טקיש רעגנַאמ קיציא יו טסילַאירעּפמיא-טסילַאט

 .ַארעטעצטע .ַארעטעצטע *טניָאשזד, םנופ ןָאיּפש רעד טָא .ןעיירעביירש

 ,ךוב ַא סניימ ןטעבעג ןָאדנָאל ןיא ךימ ןבָאה רעפעפ ןוא סלעָאכימ ךיוא

 ,"ךַאד ןרעביא סנקלָאװ; ךוב ןיימ ןענישרעד טלָאמעד דָארג זיא'ס יו ױזַא

 ַא ןרעפעפ ןוא ןסלעָאכימ :טפירשוצ ַא טימ ייז וצ טכַארבעג סע ךיא בָאה

 ןעמָאנ ןיימ טעמתחעג ןוא הנתמ

 טַאהעג ארומ ייז ןבָאה ךָאד ןוא ,טפירשפיוא עקידלושמוא ַאזַא ךיז טכוד

 ייז ,הלילח ,ארומ ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג טשינ רימ ןבָאה ייז .ןעמענ וצ סע

 .טפירשפיוא ןַא ןָא רעסעב זיא'ס זַא ,טגָאזעג זיולב רימ ןבָאה



 445} ןמפירש עצלמַאועג

 רעסעב זיא'ס סָאװ רימ ןופ טסואוועג רעסעב ןבָאה ייז זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 טכַארבעג ייז ןוא הנתמ ענעבירשעגפיוא ןיימ ןעמונעג קירוצ בָאה ךיא ןוא

 יו ,לעטָאה ןיא רעטרָאּפ םייב טזָאלעגרעביא סע .ענעבירשעגפיוא-טשינ ַא

 ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז

 ןופ ןעמוקעגמוא סלעָאכימ זיא ,טסייוו וד יוװ ױזַא ,שטָאכ ןוא ךָאד ןוא

 טשינ זיא רעקלעפ עלַא ןופ לרעטָאפ סָאד .טנעדיסקע ןטריזינעצסניא ןַא

 -ישזער רעטבַאגַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןכַאז עלַא ןיא ןואג ַא ןעוועג רָאנ

 ןָא ןעלקַאטקעּפס עלַארטַאעט ,*ןסעצָארּפ רעװקסָאמ, יד -- ןמיס ַא .רָאס

 ןופ ןענַאטשַאב זיא לבמַאסנַא רעצנַאג רעד .עכידלעה ןייא ןָא ,דלעה ןייא

 טליּפשעג זיא יז רעבָא ,עילָאר-?רעטַאפ, ַא ןעוועג זיא'ס .ןטנַאגירטניא רעטיול

 .ןקיצנייא םעד ןילַאטס ןופ -- ןײלַא םיא ןופ ןסילוק יד רעטניה ןרָאװעג

 ןייז רַאפ .ןצרַאה םוצ ןעוועג קיטנעק םיא זיא רָאסישזער םנופ עלָאר יד

 זיא'ס רעבָא ,לקַאטקעּפס:םיריױטקָאד ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה הריגּפ

 ,טעּפש וצ ןרָאװעג ןיוש

 יד רעטניה ןעמוקעגרָאפ ,סיוא טזייוו ,זיא דרָאמ-רוטלוק רעשידיא רעד

 טשינ וליפַא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,?ןטסיטַאטס; ןעוועג זיולב ןענעז ייז ,ןסילוק

 .עניב רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא

 וד סָאװ ,ריד ,ץלַא סָאד ריד לייצרעד ךיא זַא ,זיא סָאד ענדָאמ יו

 ץלַא .ןטילעגכרוד ןײלַא ,טכַאמעגטימ ןײלַא ,טבעלעגרעביא ןיילַא סע טסָאה

 ןייד סָאװ רעדנואוו ַא זיא .ןרָאצ ןוא רעצ ןייד --- ךיז ןיא ןגיושעגניירַא

 טָאה ץרַאה ןייד סָאװ ,זיא רעדנואוו ַא ?רָאי 61 וצ טצַאלּפעג טָאה ץרַאה

 ,ןטלַאהעגסיוא גנַאל ױזַא

 ןעמ טָאה דנַאברַאפטַאר ןיא רעביירש עשידיא ענעבילבעגנבעל יד

 סרעלטעב עמוטש יד סע ןענעז ייז .עלָאר עשימָאק-שיגַארט ַא טלייטעגוצ

 ןָא ץנַאטטָאש ַא .רעטרעוװ ןָא ,קימימ .הנותח רעקסטעווָאס רעד ףיוא

 זיא עירעּפמיא רעשיטעווָאס רעד ןיא ןכַארּפש ןופ לבב םעד ןיא .קיזומ

 עיצַאלימיסַא יד .גנַאלקּפָא ןַא ןָא ןוא גנַאלק ַא ןָא טרָאװ עשידיא סָאד זיולב

 ןגָאזּפָא ןייק טשינ זיא'ס .עקיליוויירפ ןייק טשינ ,ענעגנואווצעגפיורַא ןַא זיא

 זיא'ס .השורי עמיטיגעל ַא ןעמענוצ טלַאװעג טימ סָאד רָאנ ,השורי ַא ןופ ךיז

 סיוא רע טביילק יקצינלעימכ ןוא סומע ןשיווצ סָאװ םַאכ רעשיטסינומָאק רעד

 .ןסיוועג ערענָאיצולָאװער סָאד טָאטשנָא קישטשמָארגָאּפ םעד -- ןיקצינלעימכ
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 ךיז טכוד זיא ,יאדווַא *ןסיוועג ערענָאיצולָאװער, סָאד ןוא ,"ןסיוועג;

 רעוו ןוא שיניזרג ףיא ןשטייטסיוא רעווש ךיז טזָאל'ס זַא ,שידיא ױזַא

 .שטייד ןוא שילָאכָאכ ףיוא ךָאנ טסעומש
 טהנעטעג טָאה ,"הלימ יו ןורסח ַא ,עקיײרעכַאמ עשידיא ַא זיא ןסיוועג,

 לָאכָאכ רעד ןוא רעניזורג רעד ןוא .רעלטיה ףלָאדַא ןַאמטעה רעשטייד רעד

 ,."םזירָאפַאפ ןשטייד םעד טימ ,סיוא טזייוו ,םיכסמ ןענעז

 טעװעטַאבעלַאב טָאה סָאװ ,טיײקיזָאלנסיװעג עטלּפוטשעג יד רָאנ לייוו

 ןענייווַאב וצ רעטכיד ענעבילבעגנבעל יד ןרעװרַאפ טנָאקעג טָאה ,למערק ןיא

 רעסעב טגניז *! םזילַאנָאיצַאנ, זיא'ס .עניַארקוא ןיא ןברוח ןשידיא םעד

 .םי ןצרַאוװש ןופ ןטייקנייש יד ןגעוו ,רַאװלוב-לָאגָאג ןפיוא גנילירפ ןגעוו

 גנַאזעג רעייא ןוא ,ןעגנוזעג טָאה ,ײסַאר ןופ ןטעָאּפ עשידיא ,ריא ןוא

 סָאװ ,טימעג רעייא טימ טרינָאמרַאה טשינ טָאה'ס לייוו ,טעּפירקסעג טָאה

 ןוא רעטסעוװש ,עמַאמ-עטַאט עטנעָאנ ןוא ערעייט ךָאנ העבש ןסעזעג זיא

 .רעדירב

 ! יָאטס --- לָאמַאטימ

 ,*קיטילָאּפ-לַאער , ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה למערק רעד

 רעד ןופ דנַאלסור ןיא םעדָאפ םעד ןעיצ רעטייוו טסייה *קיטילָאּפ-לַאער;

 עטריּפוקָא יד טרעלקרעד טָאה רעלטיה .*קיטילָאּפ-לַאערע רעשיטסירעלטיה

 ? שידיא ףיוא ךָאנ ןעמ טגניז סָאװרַאפ ָאט --- "ןיירנדוי, רַאפ ןטיבעג עשיסור

 עכלעזַא רעטסנעּפשעג ,לַאער טשינ ןענעז שידיא ףיוא רעגָאז ןוא רעגניז יד

 .ןײרַא ור רעייז ןיא ןביירטרַאפ ייז ףרַאד ןעמ .ןטכענ םוצ ןרעהעג סָאװ

 עמינָאנַא; יד ןופ עיגרָא יד .ןביױהעגנָא ךיז טָאה עיצַאדיװקיל יד ןוא

 .ד .וװ .ק .נ רעד ןופ ןרעלעק יד ןיא םילבחמ עשיסור יד ןופ ץנַאט רעד ,"םירבק

 ןבעל ןענעז סָאװ עטלייצעג יד ןופ ןעוועג טסיב ,ןיקלַאה לאומש ,וד

 .גנוצ רענעטינשעגסיורַא ןַא ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ רֶעבָא ,ןבילבעג

 עטעדרָאמרעד ענייד *טריטיליבַאהער, טָאה ןעמ יו ןעזעג טסָאה וד

 ןורא םענרעזעלג ַא ןיא רעדרעמ םנופ עימומ יד ןעזעג טסָאה וד .םירבח

 ,למערק ןיא

 ,ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה ץרַאה ןייד ןוא

 ןייד טיירגעגוצ טָאה דנַאברַאפ-רעביירש רעשיטעווָאס רענײמעגלַא רעד

 ַא וליפַא ךיוא ייז ןשיוצ .ץנערקנעמולב ךס ַא ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג .היוול

 .תויתוא עשידיא טימ ץנַארקנעמולב



 447 } ןמפירט עצטלמַאזעג

 רעטײלגַאב עטסקירעיורט יד ןעוועג רעכיז ןענעז תויתוא עשידיא יד

 יז .עטקידיײלַאב ןוא ענעטָארטעצ יד .עטדנעשעג ןוא עטנערבעג יד .ענייד

 ענדַארַאּפ יד ףיוא ןָאטעג קוק ןייק טשינ וליפַא ןוא ךיז ןיא טנייװעגניײרַא ןבָאה

 ,ןבַאטשכוב עשיליריק

 .רבק םענעגייא ןַא ,סערדַא ןַא טסָאה וד רעבָא

 .דנַאל ןשיטעוװָאס ןיא גנוכיירגרעד עלַאסָאלָאק ַא שממ

 סגורפ ואוו ,ךיז טניפעג רבק ס'מירפס רכומ עלעדנעמ ואוו ןסייוו רימ

 סָאװ עלַא יד ןופ םירבק יד ךיז ןעניפעג'ס ואוו רעבָא .ךיז טניפעג רבק

 סָאד ,רעגָאז ןוא רעגניז עריא -- עיצולָאװער רעד טימ טרישרַאמטימ ןבָאה

 ,טשינ רימ ןסייוו

 זַא ,קיצנייא ױזַא דרע רעשיטעווָאס רעד ףיוא רבק ןייד זיא רַאפרעד

 -שידיא םעיינ ַא רַאפ לָאבמיס ַא ןרעוו טעוװ רבק ןייד זַא ןפָאה ךיז טליוו'ס

 .דרע רעשידנעלסור רעד ףיוא בעלפיוא



 רךידַאנ השמ

 ןירב סרידַאנ 1

 טקורדעגּפָא רידַאנ השמ טָאה -- טיוט ןייז רַאפ רָאי ַא -- 2 יא

 -ַאמַארד םעד טָא ןיא ."רעגנַאמ קיציא וצ רעפטנע ןטקיטעּפשרַאפ; ןייז

 ךַארּפש רעזנוא ןופ ןגַארפ עטקיטייװעגנָא ךס ַא רידַאנ טרירַאב ווירב ןשיט

 טרינָאזער רע ,שידיא ןופ גנַאגרעטנוא ןרעביא טקיטייו רע .,רוטַארעטיל ןוא

 -רעטנוא שיכירג זיא ,לשמל ,טָא .ללכב ןכַארּפש ןופ גנַאגרעטנוא ןרעביא

 ,ןרוטלוק עכייר טימ ןכַארּפש .ןעגנַאגעגרעטנוא שינײטַאל זיא טָא ;ןעגנַאגעג

 יו שרעדנַא רעטנוא טייג שידיא -- טכערעג זיא ןוא רע טהנעט -- רעבָא

 .רעשיגַארט ךס ַא זיא שידיא ןופ גנַאגרעטנוא רעד .ןכַארּפש עשיסַאלק ענעי

 רעשיגַארט ךס ַא זיא גנַאגרעטנוא רעד ביוא/, : ךימ ןוא ךיז רעבָא טסיירט רע

 לָאמַא טעוו ןעמ ןעוו רעטכירעגמוא ןַא ןייז טלעוו רעד רַאפ סניפעג סָאד טעװ

 ,"רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעזנוא ןבָארגסיוא

 רעזנוא ןופ םענרַאפ ןצנַאג םעד טסואוועג טָאה רידַאנ יצ טשינ סייוו ךיא

 זיא ךַאז ןייא .ווירב םעד טכעלטנפערַאפ טָאה רע ןעוו ,עּפָאריײא ןיא ןברוח

 רעשיניַארקוא-שיניזורג רעד ןגעוו ןסיוו טנָאקעג טשינ רעכיז טָאה רע : רָאלק

 ךַארּפש עשידיא יד *םזילַאיצָאס, ןופ ןעמָאנ ןיא ןטכינרַאפ וצ גנורעוושרַאפ

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא רוטלוק ןוא

 שידיא ןופ עגַאל יד רעמ ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רע זַא ,זיא ליפעג ןיימ

 ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוא

 טשינ ,1942 ןיא ,טלָאמעד ןיוש זיא עגַאל יד .רימ וצ ווירב ןקירעיורט

 טליופעג גנַאל ןיוש ןבָאה "ןטכענ ןופ רעטכיד יד , .עקידלגיופ ןייק ןעוועג

 יד ןענעז ,ָאי ביוא ןוא .ןזיוװַאב טשינ ךיז ןבָאה עיינ ןייק .םירבק יד ןיא

 ארומ יד, .,רעקיצניװ ןוא רעקיצניװ ןרָאװעג רוטַארעטיל רעד ןופ רעמענּפָא

 סָאװ ,םענייא ןדעי טקינייּפ יז יו ,טקינײּפעג םיא טָאה *ןרעוו ןסעגרַאפ רַאפ

 טסעגרַאפ יו ןוא .רוטַארעטיל ןוא קלָאפ ןייז רַאפ ןָאטעגפיױא סעּפע טָאה

 ןוא שיגַארט תמאב זיא'ס ?רוטַארעטיל ַאזַא ןוא ךַארּפש ַאזַא סָאד ןעמ

 טימ עיצַאקיפיטנעדיא יד טרילרַאפ קלָאפ ַא יו ןקוקוצוצ ךיז ךעלקיטייוו

 .קורדסיוא ןשירעפַאש םענעגייא ןייז ןוא ךַארּפש רענעגייא ןייז
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 רידַאנ רענעסעגרַאפ רעד ;2

 ןיש ןענעז רעכיב ענייז .1943 ,ינוי ןיא ןברָאטשעג זיא רידַאנ השמ

 ןָא ךיז טגערפ טייצ וצ טייצ ןופ .קרַאמ-רעכיב ןפיוא ןַארַאפ טשינ גנַאל

 ,ליטש רעטייוו טרעוו'ס ןוא .ךוב ַא סרידַאנ ןעמוקַאב ןָאק ןעמ ואוו רעזעל ַא

 ןעניפעג ךיז טעוו רשפא ,ןטּפירקסונַאמ עטזָאלעגרעביא ענייז טיה הנמלא יד

 ןבעגסױרַא טעװ סָאװ ,רעכעלטפַאשלעזעג ַא רעדָא רעטַאוװירּפ ַא ,גַאלרַאפ ַא

 -רעדנואוו רעד טָא ןוא -- ,קרעוװ ענייז ןופ לייט םענעבילקעגּפָא ןַא שטָאכ

 רַאפ ןטכיולפיוא טעװ עזָארּפ רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטסיימ רעכעל

 רַאפ טקיטכילעג טָאה רע יו טייקנייש רעבלעז רעד טימ תורוד ערעגניא יד

 .רוד םענעגייא ןייז

 ,הריבע ןַא ןגייוושרַאפ קיניזטסואווַאב זיא ,הלווע ןַא זיא ןסעגרַאפ ביוא

 ,ןייז לחומ גנירג ױזַא טשינ ןָאק ןעמ סָאװ

 -ורעגנָא ױזַא רעזנוא ןופ ןגיוושרַאפ קיניזטסואווַאב טרעװ רידַאנ השמ

 ןליּפשיײיב רָאּפ ַא .ןגייושרַאפ ןופ עיצַאריּפסנָאק ןימ ַא .קיטירק רענעפ

 .טקַאפ ןקיזָאד םעד ןרירטסוליא וצ ידכ גונעג ןייז ןלעוו

 "וינ ןיא "ָאװיא, ןרַאפ טַארעּפער ַא ןטלַאהעג טָאה טניירפ ַא רעניימ

 יד ןיא ,ךיז טכוד ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא רעטעּפש זיא טַארעּפער רעד .קרָאי

 רעד, ןסייהעג טָאה טַארעפער רעד  .ושָאטַאּפָא-קיוויל ןופ *רעכיבלמַאז,

 טוג .עמעט עטנַאסערעטניא ןַא ."עקירעמַא ןיא ליטס-עזָארּפ רעשידיא

 טשינ לָאמ קיצנייא ןייק טרעוו רידַאנ השמ ?ןעד סָאװ רָאנ .ןבירשעגנָא

 לָאמ עכעלטע ןרעוו ןעמענ עקיטכיוורעדנימ ךס ַא ןוא ערעדנַא .טנָאמרעד

 ןשידיא; ןגעוו גנונַא לקיטש ַא טָאה סָאװ ,רעדעי טגערפ .טרזחעגרעביא

 ? ךידַאנ השמ ןעמָאנ םעד ןזָאלסיױוא ןעמ ןָאק יװ ,*עקירעמַא ןיא ליטס-עזָארּפ

 עסיורג ייווצ יד ןעוועג ןענעז רידַאנ השמ ןוא ָאריּפַאש דעמַאל זַא ,ךיז טכוד

 ערעדנַא טסולפנייאַאב טרָאד ןוא ָאד ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןטסיליטס-עזָארּפ

 ןפָא טַאהעג טָאה רעלימ .ש רענעברָאטשרַאפ טציא רעד .רעביירש עשידיא

 ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא .ָאריּפַאש דעמַאל ןופ דימלת ַא רַאפ ךיז טרעלקרעד

 השמ ןופ םידימלת יד רעבָא .ןיבר ַאזַא ןבָאה וצ םיא רַאפ דובכמוא ןייק

 .רָאג ןענעקייל ייז ,טרעקרַאפ --- טייקיטכירפיוא עקיזָאד יד טשינ ןבָאה רידַאנ

 ןצנַאגניא טלַאטשעג-רידַאנ יד ּפָא ןענעקייל סָאװ ,יד ןענעז ייז : רעמ ךָאנ

 וצ ךס ַא טָאה רעקיטירק ןוא רעביירש-יעזָארּפ ,טעָאּפ רעטמירַאב ַא



 רעגנַאמ היציא {0

 ןיק טשינ ןענעז ןסולפנייא .רידַאנ השמ ןופ סולפנייא םעד ןעקנַאדרַאפ

 ,רעד ןעוועג זיא רעבָאלּפ סָאװ ,םעד טימ טריצלָאטש טָאה ןַאסַאּפָאמ .הלווע

 ןעוועג זיא רעלימ .ש יװ טקנוּפ ,ןביירש וצ ױזַא יו טנרעלעג םיא טָאה סָאװ

 ָאריּפַאש דעמַאל ,ןיבר ןייז טימ ץלָאטש

 "ירק ןוא רעבײרש-עזָארּפ ,טעָאּפ רעטמירַאב רעזנוא טוט סָאװ רעבָא

 ןיא ,רידַאנ השמ ןופ טרעוו םעד ןצנַאגניא רע טנקיילרַאפ טַאװירּפ ? רעקיט

 ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טשינ לָאמניק רע טנָאמרעד ןעייסע ענייז

 ;*קסַארפ ַא ריד ביג ךיא ,ןתנק ןופ ןוא "עבעב-עשטכַאי, ןופ טעָאּפ רעד

 רעד, ןופ עזעט עקידוװענה יד טלעטשעגפיוא טָאה סָאװ רעקיטירק רעד

 ַא ןופ קרעוו םורַא רעייא עשיטירק ךס ַא ןגייל זומ סָאװ ,"ןוה רעשיטירק

 סעּפע זיא -- טשינ ביוא ,עיצַאטוּפער ןייז ףיוא ךיז טיוב'ס זיב רעביירש

 יד ןָא טמוק רעביירש ַא ןופ עיצַאטוּפער יד ביוא .גנונעדרָא ןיא טשינ

 ...ךיז ןפע למיה זיא "ןוה רעשיטירק, רעד ןופ "רעייא,

 טרעוו יד טָאה "ןוה רעשיטירק, רעד ןופ עזעט יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 טשינ טייצ עגנַאל ַא טָאה *ןוה עשיטירק, יד .ייא ןזָאלבעגסיױא ןַא ןופ

 -לואוו וצ ןעוועג ייז רַאפ זיא ןואג רעקיזָאד רעד .םכילע םולש טנעקרענָא

 סָאװ ,יד ןשיווצ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .,שירַארעטיל קיצניװ וצ ,רַאג

 עכלעזַא ןעוועג ןענעז ,םכילע םולש וצ גנולעטש עוויטַאגענ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה

 .ןַאמנייטש רזעילא ןוא רעטייוו .א ,רעגינ .ש יו ּפעק עטנעגילעטניא ,ענייפ

 ןעמונעג ןוא רעטעּפש ךס ַא ,ךס ַא ןעמוקעג זיא "ןוה עשיטירק, יד

 ַא ןעוועג ןיוש זיא עיצַאטוּפער ןייז רעבָא ,םכילע םולש םורַא "רעייא ןגייל,

 .עטכַאמעג

 -קנַאד רעשירַארעטיל ןופ טקַא ןַא ןעוועג סע טלָאװ ןגעווטסעדנופ רעבָא

 "ףעייא עשירפ, רָאּפ ַא טגיילעג טלָאװ רעקיטירק רעזנוא ןעוו ,טײקרַאב

 .רידַאנ השמ -- רערעל ןייז ןופ קרעו םעד םורַא

 םענעסעגרַאפ םעד וצ גנואיצַאב רעויטַאגענ רעד ןגעוו ליּפשיײב ןייא ךָאנ

 ,רידַאנ השמ

 טביירש סָאװ ,גנוטייצ-גָאט רעשידיא ַא ןופ טסינמולָאק רעטריטנַאלַאט ַא

 עשירַארעטיל-שידיא ןגעוו ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ; טלעוו רעד ןיא ץלַא ןגעוו

 רעלעיצעּפס ַא ייב לָאמַא ןוא ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא רע טביירש לָאמַא .םינינע

 .טײצרָאי ַא יו ,טייהנגעלעג

 טסינמולָאק ןטמירַאב םעד טגערפעגנָא טָאה גנוטייצ רעד ןופ רעזעל ַא
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 -ָאמוה ןטסטבילַאב סרעזעל םעד םולָאק ַא לָאמַא טשינ טעמדיוו רע סָאװרַאפ

 ,רידַאנ השמ --- טסיר

 רעבָא .טנַאה רעד ייב טסינמולָאק םעד ןופ רעפטנע םעד טשינ בָאה ךיא

 טסינמולָאק רעד טרעכיזרַאפ ,סנטשרע :טלַאהניא םעד טוג רעייז קנעדעג ךיא

 ןביירש ןייז ןופ ןבעל ןייפ ַא רעייז טכַאמעג טָאה רידַאנ זַא ,רעזעל ענייז

 ,טלעג שּפיה ןוא זיוה ַא טזָאלעגרעביא וליפַא טָאה רע

 ןב לקָאי ,רע זַא רעביירש רעקיטכיוװ ַאזַא טשינ רידַאנ זיא ,סנטייווצ

 ןייק ןעוועג טשינ ללכב רידַאנ זיא ,סנטירד .ןענָאמרעד םיא לָאז ,לקעלפ

 רעטולדָאסיבַא ןַא ,טרעה ריא .טשינרָאג רעטולָאסבַא ןַא רָאנ ,רעביירש

 ,טששינ-רָאָאג

 רידַאנ השמ ןוא םכילע םולש

 :סָאװ טָא רידַאנ השמ ןגעוו ייסע ןייז ןיא טלייצרעד ימלַא .א

 טגערפעג ןבָאה ,ןטסירָאמוה עגנוי רקיע רעד ,רעביירש עגנוי עּפורג ַא --

 טָאה סָאװ ,רידַאנ ןגנוי טלָאמעד םעד ןגעוו גנוניימ ַא ןעמכילע םולש ייב

 .סייר קחצי ןסייהעג ןטייצ ענעי ןיא ךָאנ

 םענעלַאפעג-שירפ טימ רידַאנ ןגנוי םעד ןכילגרַאפ טָאה םכילע םולש

 -ַאפעג-שירפ רעדעי יװ ןייגעצ טעוװ רעבָא ,ןייש ןוא קיטכיל זיא סָאװ ,יינש

 .יינש רענעל

 רע ;"יינש רענעלַאפעג-שירפ, ךיילגרַאפ ןטימ םיכסמ טשינ זיא ימלַא

 ךיילגרַאפ רעקיסַאּפ רעמ ַא זיא "לגָאה רעקידנגָאלש ,רעפרַאש, זַא ,טניימ

 ,רידַאנ השמ רַאפ

 רָאנ ןלעװ רימ .ןכיילגרַאפ עדייב טימ ןריזימעלָאּפ טשינ ָאד רימ ןלעוו

 טפושיכרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז ןטסירָאמוה עגנוי עּפורג ַא זַא ,ןלעטשטסעפ

 םולש ןופ אקווד ןרעה טלָאװעג ןבָאה ייז זַא ,טייקכעלנעזרעּפ-רידַאנ רעד ןופ

 ,רָאמוה ןשידיא ןופ ןרעטש ןקידנעייגפיוא ,ןגנוי םעד ןגעוו גנוניימ ַא םכילע

 רעד רידַאנ השמ ןוא םכילע םולש ןשיווצ ךיילגרַאפ רעד עקַאט זיא

 .רידַאנ השמ :טלַאטשעג רעד וצ געוו םעד ןעניפעג וצ ןפוא רעטסעב

 .ףוס ַא -- רידַאנ השמ ; בױהנָא ןַא זיא םולש

 טעטילַאװק עשיריל ַא טגָאמרַאפ סרידַאנ ייס ,עזָארּפ סמכילע םולש ייס = |

 ,טרעוו ןכיוה ַא ןופ
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 רעסיורג רעד רידַאנ ,רעקיטלַאטשעג רעסיורג רעד זיא םכילע םולש
 ,טסירוטַאקירַאק

 רעד, סרידַאנ טימ "רעקיכלימ רעד היבט, ןכיילגרַאפ וצ גונעג זיא'ס
 ,"יזיא רעניילק

 שידיא-שיסַאלק .טלַאטשעג עלַאטנעמונָאמ ַא זיא רעקיכלימ רעד היבט
 רע .םכח ַא רָאנ ,םכח-דימלת ןייק טשינ זיא רע .ךעלשטנעמ-סיורג ןוא
 ןעוו .ץרַאה סנופ המכח יד -- טלעװ רעד ןיא המכח עטסערג יד טגָאמרַאפ
 טדער .הוח ,רעטכָאט רעטריפרַאפ ןייז ןגעוו חלג ןטימ סיוא ךיז טהנעט רע
 ןוא רשוי ןגעװ רָאנ "טָאג שַאװ, ,"טָאג שַאנק ןגעו טשינ םיא וצ רע
 ,טייקכעלשטנעמ

 ןיא ָאד טרעקַאלפעצ טשרע ךיז טָאה "רעטעג יד ןשיווצ המחלמ יד,
 .הפוקת רעשימָאטַא רעד ןיא רעביירש עשידיא יד ןשיװצ עקירעמַא

 .רעגניפ םנופ ןטלַאטשעג ענייז ןגיוזעגסיוא טשינ טָאה םכילע םולש
 סָאד סָאװ ,ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט :*ַאטרעשט. רעד ןיא טנגעגַאב ייז טָאה רע
 ,טמערופעגסיוא ייז טָאה ןבעל עקידתורוד עשידיא

 ,רעגניפ םנופ ןגיוזעגסיוא טשינ ןרוטַאקירַאק ענייז טָאה רידַאנ ךיוא
 ,רעלטסניק ןדעי ןופ טכער סָאד זיא סָאװ ,"טרעפעפעגוצ, לסיבַא רָאנ טָאה רע

 יו ןביוהעגנָא טָאה רע .דיא רעשינַאקירעמַא ןַא זיא יזיא רעניילק רעד
 ןרָאװעג זיא רע זיב "שטערקס םָארפ, טעברַאעגפױרַא ךיז ,רעטעברַא-ּפַאש ַא
 םעניילק םעד טּפַאכ רידַאנ .גרעב יד ןיא לעטָאה-רעמוז ַא ןופ סָאבעלַאב רעד
 לעטָאה רעד .טײרלָא ןענעז "סענזיב, יד .גָאטלױאוו ןצנַאג ןייז ןיא יזיא
 יזיא רעניילק רעד .רערעמ ןוא רערעמ ןרעוו טסעג יד ,רעסערג ץלַא טרעוו
 :טרעה רָאנ ?ןייז טשינ רָאג ןָאק רעסעב סָאװ טוג ךיז טליפ

 ,עלעמָארטש ןטלַאק ןיא סופ ַא ןירַא טלעטש יזיא רעניילק רעד, --
 ךַאמ ַא ןוא רעסַאװ טימ ץירּפש עכעלטע ךיז ףיוא טיג ןוא ןָא ךיז טגיוב
 ,טלביימש למיה ןפיוא לדער סָאד ,גָאט-רעלעה-ןטימ רעד טקעמש סע ;'? הא/
 יד ןיא רעטעלבעג םנופ ,ליבָאמָאטױא םענעדלָאג ןרעייט ַא ןופ לדער'ס יװ
 ,ךעלסיפ ייווצ ףיוא ןייטש טביילב ,לקערוועװ ַא סױרַא טגנירּפש סעטסוק
 -- '"!ןייש זיא לטלעוו סטָאג' .ךעלרעיוא עקידרעטיצ ,עטציּפשעגנָא טימ
 ,רעטעשטרָאקעגפיונעצ ַא ,על'הוקמ ןייז ןיא קידנציז ,יזיא רעניילק רעד טכַארט
 רע ...ןרעװ סע לָאז ופט -- 'לטלעוו סטָאג' ...רעסַאװ לסיש ַא ןיא יו
 ". ..'ָאטָאמ-סענזיב' סטנערוקנָאק ןייז רעביא טרזח רע זַא ,ךיז טּפַאכ
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 רימ .עקסערָאמוה רעקידנצנעלג סרידַאנ ןיא טבעל יזיא רעניילק רעד

 סטָאג, עטושּפ סָאד ןגָאװצסױרַא ארומ ןייז ןוא יזיא םעניילק םעד ןופ ןכַאל

 .טריטנעטַאּפ גָאז םעד ןיוש טָאה רעצעמע לייוו ,"ןייש זיא לטלעוו

 -מוא סרידַאנ ןיא טלמיוו ס"יזיא עניילק , ןופ עירעשזַאנעמ עצנַאג ַא

 סָאװ םעד רַאפ לגיּפש םעד ןקידלושַאב טעװ רעוו .סעקסערָאמוה עקילָאצ

 ןוא ,ךַאל ַא ךימ טסָאק'ס ןוא .שינַאקירעמַא-שידיא זיא'ס ?ּפָא טלגיּפש רע

 !רידַאנ השמ ,ריד טימ ךַאל ךיא

 רידַאנ השמ וא ביל השמ 4

 רע ןעוו ,ועיַארַאנ לטעטשמייה שיצילַאג ןייז טזָאלרָאפ טָאה רידַאנ השמ

 סָאד ןעזעג טשינ לטעטש סָאד רע טָאה רעמ .ףלעווצ רָאי ַא ןעוועג טלַא זיא

 עשיצילַאג עניילק סָאד טליּפש קרעוו ענייז ןיא רעבָא .סנייז ןבעל עצנַאג

 .ןרָאי-רעדניק עירפ ענייז ןופ טרָא סָאד זיא'ס .עלָאר עסיורג ַא עלעטעטש

 םיא ןרעוו'ס ןעו .ןטפַאשקנעב ענייז עלַא ףיוא טכער ַא סע טָאה רַאפרעד

 ערעייז טימ סעילע-רעזייל יד ,ןטָאידיא עלַאינעג יד ,סיזיא עניילק יד סאמנ

 -רעד ןופ לגילפ יד ףיוא םוא ךיז רע טרעק ,טלעוװ רעיינ רעד ןופ "ץנעטעּפ,

 ןרָאירעדניק ענייז ןופ לטעטש םוצ עיזוליא ןוא גנונָאמ

 טגנערב טָא .טנעה עקידייל טימ קירוצ טשינ רע טמוק לָאמנייק ןוא

 רע סָאװ ,*עביל רעטשרעג ןייז ןגעוו גנולייצרעד עקיטכערּפ יד זנוא רע

 ,עטייו ענעי ןיא ךעלגניא -רדח ףניפ ךָאנ טימ תופתושב טליּפשעג טָאה

 .ןרָאי-רדח ענייש

 ןוא ןּפיט טגָאמרַאפ עיצילַאג ןיא לטעטש עשידיא סָאד טָאה יאדווַא

 רעבָא ןענעז ןרידַאנ .ןענעכייצרַאפ וצ ןעוועג טרעוו ןענעז סָאװ ,ןטלַאטשעג

 רעד ןופ ןרָאפעגקעװַא ירפ וצ :סנטָאש ערעייז זיולב ןורכז ןיא ןבילבעג

 עלַא טײלגַאב ןוגינ רעד ןוא ,טימעג ןיא ןוגינ ַא ןבילברַאפ זיא םיא .םייה

 יד רימ ןעעז ןטסטלוב םוצ .ןורכז ןייז ןיא ףיוא ןרעטיצ סָאװ ,סנטָאש

 זיא רע .ןטָאש רעשיריל ַא יו רעמ זיא רע .קיציא רעטעפ םנופ טלַאטשעג

 טכייל ױזַא טשינ ךיז טזָאל סָאװ טלַאטשעג עלעניגירָא ןוא עקידעבעל ַא

 .ןסעגרַאפ

 ןוא ןפרַאש ןייז טריסנַאלַאב ואוו-ץעגרע טָאה קיטנַאמָאר-װעיַארַאנ יד

 ןיא טַאהעג רע טָאה גנושיטנַא רעטסדנימ רעד ייב .םזַאקרַאס ןרעטיב
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 ןוא --- ןרָאװעג רעגנירג םיא זיא'ס ןוא ,"װעיַארַאנ ןייק םייהַא, : לעטרָאפ

 ,המשנ רעד ףיוא ןרָאװעג רעקיטכיל זנוא

 רעשידיא רעד ןופ עּפַאמ רעד ףיוא טקנוּפ רעקיטכיל ַא זיא וועיַארַאנ

 ,רוטַארעטיל

 ןשירעלטסניק ןרַאפ קיטיונ ןעוועג זיא עיזוליא-וװעיַארַאנ יד ליפיוו ףיוא

 טכַארטרַאפ ןעמ ןעוו ןליפרעד טשרע ןעמ ןָאק ,רידַאנ השמ ןופ טכיוועגכיילג

 ןרעּפלַאה בייל השמ ןופ לרוג ןשיטעָאּפ ןגעוו ךיז

 טשינ .סעיזוליא ןָא וועשטָאלז לטעטשמייה ןייז ןופ קעװַא זיא בייל השמ

 ענעדלָאג, יד ."ןצרַאה םוצ; ןעוועג םיא ןענעז םייוג יד טשינ ןוא ןדיא יד

 סָאװ ץרַאה ַא טימ, .רוד ןייז ןופ עיזוליא עסיורג יד ןעוועג זיא "הנידמ

 רע יוו ,"ענידלָאג עדלָאג, טימ ואוועדנַאר םוצ טלגעזעג רע טָאה "טגניז

 .עקירעמַא ןפורעגנָא טָאה

 ,קיריל רעטכע ןוא רעסיורג ןופ גנולמַאז ַא זיא "קרָאי וינ ןיא , ךוב ןייז

 .רעביא ךיז טכערב סעּפע זַא עמ טליפ ךוב ןטשרע םעד ןיא וליפַא רעבָא

 ןײרַא ךיז טסייר ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ,גנושיוטנַא ןופ ןּפָארט רערעטיב ַא

 ,דיל סבייל-השמ ןופ קידָאלעמ רעשיריל רעד ןיא

 עניילק ענעדיײשרַאפ יד טימ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז טָאה בייל השמ ךיוא

 .טייקכעלקריוו רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןופ סיזיא

 ואוו ,יזיא םעניילק םנופ טלעוו יד ןוא -- ,ליטס רעשיטעָאּפ רעסיורג

 ,טנעטַאּפ-סענזיב ַא זיא "ןייש זיא לטלעוו סטָאג, לטרעוו עטושּפ סָאד וליפַא

 -טסבלעז סָאד ןוא םעטָא רעשיטנַאמָאר רעסייה .טשינ ךיז טמַארג סעּפע

 רע טיצ טָא-טָא סָאװ ,יזיא םעניילק םנופ לכייב ןיא ךיז ןשטַאּפ ענעדירפוצ

 .שממ קיּפוּפ םנופ לכיב-קעשט סָאד סױרַא

 וי ןגָאז טשינ סע רָאט ךיא רעבָא .וָאנ וי ןייש זיא לטלעוו סטָאג;

 !םיענ רוי ס'טָאװ ...וי רעבָא ,סענזיב סטנערוקנָאק ןיימ זיא'ס .וָאנ

 -עמַא זיא'ס ...ילנעטס .םה ...וי לָאק לייא ...םיענ ינָאפ . . . בייל-השמ

 ",..ןימ ייא טָאהװ וָאנ וי ףיא ...לטלעוו סטָאג יעס ט'נעק וי ,שינַאקיר

 ןעייל ייג .שיריטַאס ,רעטיב ,ףרַאש טכַאלעצ בייל השמ ךיז טָאה ָאד

 סנױזַא סָאװ ,"רעדיל-םי, עזעידנַארג יד ןכיילג סנייז ןוא יזיא םעניילק ןרַאפ

 -ַאה דליישט,; סנָאריײב טניז ,יולה הדוהי טניז ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא

 ."לקיצ:עעזדרָאנ, סענייה ןוא *דלָאר

 רעשיטעָאּפ ןייז -- ,ןבייל:השמ ןופ גנולדנַאװרַאפ יד רָאפ טמוק ָאד
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 רעשיטעָאּפ ןייז טימ סיזיא עניילק יד ןעמענ טשינ ןָאק רע ביוא .לוגלג

 טײקיטױהבָארג רעייז ףיוא .ןייב ןזיב ןריקָאש ייז רע טעװ ,טעטיליביסנעס

 רעקסעטָארג רעייז ףיוא .רעטרעו ערעבערג ךָאנ טימ ןסיש רע טעוװ

 .עיזיו רעקסעטָארג רעמ ךָאנ ַא טימ ןרעפטנע רע טעװ ץנעטסיזקע

 טָאה רידַאנ .טניירפ עטנעָאנ ןעוועג ןענעז רידַאנ השמ ןוא בייל-השמ

 -סיוא טָאה בייל-השמ .טפַאשביל ךס ַא טימ ןבייל-השמ ןגעוװ ןבירשעג רדסכ

 רעדיל עסיורג ענייז ןופ סנייא ןבירשעגנָא ןוא טלַאטשעג ַא סרידַאנ טגרָאבעג

 רעטלַא רעד ןופ רעד טָא ,עילע-רעזייל סרידַאנ השמ , דָאירעּפ ןטייווצ םנופ

 ."םייה

 טפַאשרעדורב-טוג רעייז זיולב יו רעמ סעּפע טדניברַאפ ס'השמ ייווצ יד

 ,עיצּפעצנָאק רעשירעלטסניק רעד ןיא ןוא ליטס ןיא ןתוכייש ןַארַאפ .ןבעל םייב

 סָאװ סָאד .רָאמוה ןקסעטָארג ןרַאפ שוח רעד זיא ייז טדניברַאפ'ס סָאװ סָאד

 ןיא טָאה רידַאנ .םזילַאטנעמיטנעס רעשיריל סרידַאנ זיא --- ייז טדיישעצ'ס

 יװ זיא בייל-השמ .םייה רעטלַא רעד ןופ ןרָאי-רעדניק יד טעװעטַארעג ךיז

 ףיוא רענעלַאפרַאפ ַא ,לַאטנעמיטנעס טשינ ,טרַאה .ןריובעג ןייטש ַא ןופ

 .טלעוו רעיינ רעד ןוא טייצ רעיינ רעד ןופ ָאנרעפניא םעד ןיא קיביײא



 יימָאלָאק ןיא ןרָאיײרעדניק

 (ךובגָאט ןיימ ןופ)

 ?וָאט ןופ *ײמָאלָאק סקנּפ, םעד טנעיילעגרעביא לָאמַא ךָאנ בָאה "א

 יװ טָאטש ןופ קינָארכ יד .לָאמ עטנעצ סָאד ןיוש רעכיז .לוָאט וצ

 ןתעב טקיטולבעג ןוא טלגנַארעג ךיז טָאה יז יװ ,ןברוח ןרַאפ ןעוועג זיא יז

 רעטרעוו עטרינגיזער עליטש יד טימ ךיז טקידנערַאפ ךוב סָאד ןוא --- ןברוח

 ַאיסול ַא ענייא ,ביבא:לת ןיא טציא טניואוו סָאװ ,יורפ רעײמָאלָאק ַא ןופ

 : ןטרָאב

 ןופ זיוה ןיא ןברָאטשעג סעצייר יורפ זיא 1945 ןופ רעטניוו ןיא;,

 טזָאלעג ףכית טָאה ןעמ .טעװעטַארעג יז טָאה סָאװ ,ןיטסירק רעד

 ןטלַאהַאב וצ יז יו םעלבָארּפ סיורג ַא ןעוועג זיא סע ,ןדיא יד ןסיוו

 יירד ןענעז םעדכָאנ .געט ייווצ ןגעלעג זיא יז .ןיד ןשידיא ןטיול

 ,רבק ַא ריא רַאפ ןבָארגעג ןוא טרָא ןקיליײה ןפיוא ףױרַא ןליבצנַאמ

 ןדיא יירד .הרהט רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןעיורפ ייווצ ןוא

 רעּפרעק םעד ןבָאה רעטרעפ ַא סלַא (יקסנילָאד רעה) טסירק ַא ןוא

 טריפעג טָאה ןַאמ ןיימ .ןגָאװ ַא ףיוא טגײלעגפיורַא ןוא ןגָארטעגסױרַא

 ןעיורפ יירד ןוא ןליבצנַאמ ייווצ ךָאנ ןוא טָאטש רעד ךרוד ןגָאװ םעד

 טשינ ןינמ ןייק טָאה ןעמ .ור רעטצעל ריא וצ טײלגַאב יז ןבָאה

 .ןןלעטשנעמַאזוצ טנעקעג

 רעשידיא ױזַא לָאמַא רעד ןיא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא סע;

 ."ןברַאטש וצ טשינ וליפַא ןוא ןבעל וצ טָאטש

 ןיא טָאטש רעטעדרָאמעגסיוא ןַא ךָאנ גָאלָארקענ רעליטש רעקיזָאד רעד

 ןופ ןעגנונָאמרעד ייר עצנַאג ַא רימ ןיא טקעוװעגפיוא טָאה עיצילַאג-חרזמ

 טָאטש רעד טָא ןיא ןריובעג ךָאד זיא עמַאמ ןיימ .ןרָאי-רעדניק עירפ עניימ

 ,ײמָאלָאק ןופ ליימ עכעלטע עלעטעטש ןיילק ַא ןיא --- עטַאט ןיימ ןוא

 ךיא קנעדעג ,גנַאל יוװ .ײמָאלָאק ןיא טניואוועג טייצ לקיטש ַא ןבָאה רימ

 ןרָאיירעדניק עירפ ענעי ןופ ןכַאז ךס ַא קנעדעג ךיא רעבֶצ ,טשינ
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 ןדָאזיּפע עסיוועג ןוא .דיל ןרָאװעג רימ ייב זיא קנעדעג ךיא סָאװ ךס ַא

 לופ טָאטש ַא ןעוועג דימת רימ רַאפ זיא ײמָאלָאק .השעמ ןרָאװעג ןענעז

 .רעביוצ ןשיטעָאּפ טימ

 ,דלָארט רעטיור ַא טימ שטייב ַא טפיוקעג רימ ךיא בָאה ײמָאלָאק ןיא

 םיזעב רעדעי ןקעטש רעדעי .טכַארטעג טשינ ךיא בָאה דרעפ ַא ןפיוק ןגעוו

 טָאה ןעמ סָאװ ,קנַאבןטרָאג יד וליפַא ןוא ,דרעפ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא

 סָאװ ךָאנ ןוא -- דרעפ ַא ןעועג ךיוא זיא ,טרָא םנופ ןריר טנעקעג טשינ

 שטייב עתמא ןַא ,שטייב ַא ןבָאה טפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ !דרעפ ַא רַאפ

 ,ןליפ ןוא ןסיוו לָאז קנַאב-ןטרָאג יד ידכ ,דלָארט רעטיור ַא טימ עקַאט ןוא

 ןבױהנָא יז ףרַאד שטייב רעד טימ קַאנק ַא טוט ןעמ זַא ןוא דרעפ ַא זיא יז זַא

 ןוא טעשטּפָאטס ןשיװצ ןפיול סָאװ דרעפ סנדייז םעד יװ טקנוּפ ,ןפיול וצ

 ,ײמָאלָאק

 םנופ ןריר טלָאװעג טשינ ךיז קנַאב-ןטרָאג יד טָאה שטייב ַא ןָא רעבָא

 ןענַאטשעג יז זיא ןבירטעג ןוא טגָאיעג טשינ יז בָאה ךיא ליפיוו .טרָא

 ןעוועג ןענעז "סָאיװ; עלַא ןוא *סָאשטעה, עלַא .ןעמ טניימ יז טשינ יו

 .ןפרָאװעגסױרַא יו

 "עגנייא םעד ףיוא -- קנַאב רעד ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 טעצשילב דרע רעד ףיוא יװ ןעזעג ךיא בָאה -- םעניימ דרעפ ןטרַאּפש

 .ןריולרַאפ טָאה רעצעמע סָאװ ,עבטמ ַא .ןביוהעגפיוא סע בָאה ךיא .סעּפע

 טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,זיא סָאד ליפיוו רָאנ ,טסואזוועג ךיא בָאה טלעג זיא'ס זַא

 זיא סָאד ,שטייב ַא ןפיוק רַאפרעד רשפא ןעק ןעמ זַא רעבָא .ןענַאטשרַאפ

 ערעדנַא ןשיווצ ואוו ,לבלעוועג םוצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא .,ןלַאפעגנייא ָאי רימ

 .ןשטייב טפיוקרַאפ ךיוא ןעמ טָאה ןכַאז

 עקרעפיוקרַאפ יד .עבטמ רעד טימ טנַאה יד טקערטשעגסיוא בָאה ךיא

 "רעד רימ טָאה יז .עבטמ רעד ןופ טרעװ םעד טסואוועג ָאי אמתסמ טָאה

 ךָאנ ןוא עבטמ יד ןעמונעגוצ ,דלָארט רעטיור ַא טימ שטייב עגנַאל ַא טגנַאל

 .בָאגוצ ַא רַאפ לרעקוצ ַא טגנַאלרעד

 טעװ יז ןעוו ,רעלדָא ןַא יװ ןעילפ קנַאבןטרָאג יד ןיוש טעװ טציא

 זיא לייוורעד .דלָארט רעטיור רעד טימ שטייב רעד ןופ םעט םעד ןליפרעד

 ץנַאג סעװ ירפ ץנַאג ןגרָאמ .ערעשטעוו דלַאב ןיוש טסע ןעמ .טעּפש ןיוש

 יד ןוא קנַאב"ןטרָאג ַא ףיוא טילפ עלעגניא ַא יװ ןעניוטש ןוא ןעז ײמָאלָאק

 .ךיור ַא טייג'ס זָא ,טקָאנק דלָארט רעטיור רעד טימ שטייב
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 שטייב יד) שטייב רעסיורג רעד טימ ןעזרעד ךימ טָאה עמַאמ ןיימ ןעוו

 .השק סעּפע ןרָאװעג ףכית ריא זיא ,(רימ ןופ רעסערג לָאמ 4 ןעוועג זיא

 איבנה והילא זַא ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה יז

 שידיא ןיילק ַא וצ ןקעלּפטנַא טכַאנרַאפ-רעמוז ןטסָארּפ ַא ןיא םיצולּפ ךיז לָאז

 ,ןבָאה סוָאלק ַאטנַאס ןגעוו) .הנתמ ַא שטייב ַא ןעגנַאלרעד םיא ןוא עלעגניא

 .(טרעהעג טשינ וליפַא ײמָאלָאק ןיא סעמַאמ עשידיא ,ךיז טכוד

 ךעלסיבוצ ריא בָאה ךיא ןוא ןגערפסיוא ןעמונעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 -נייא ריא טימ בָאה ךיא סָאװ ןוא ,עבטמ רענענופעג רעד ןגעוו טלייצרעד

 ַא ןעועג זיא'ס יצ רימ ייב ןייגרעד טנעקעג טשינ רָאנ טָאה יז ,טלדנַאהעג

 ,קוליח םעד טסואוועג טשינ ןיילַא בָאה ךיא לייוו ,ןדלוג ַא יצ ענָארק

 שטייב רעד טימ ןעמַאזוצ ךימ ןוא לטנעה ןרַאפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה יז

 ,טפיוקרַאפ רימ יז טָאה סָאװ ,ענעדיא רעד וצ טריפעגוצ

 .טלעג סָאד קירוצ רימ טיג ןוא שטייב יד ּפָא ךייא טַאנ --

 ןיימ .עבטמ ַא סעּפע ןבעגעגקירוצ ןוא טרעזייבעג ךיֹז טָאה ענעדיא יד

 טָאה ענעדיא יד .ערעסערג ַא ןעוועג זיא עבטמ יד זַא ,טהנעטעג טָאה עמַאמ

 ,ןגיּפשעגסיױא טָאה ןוא דלודעג ןופ סױרַא זיא עמַאמ ןיימ .ןיינ זַא ,טהנעטעג

 רעמ זיא שטייב יד זַא ,ןריואוושעג ךיז טָאה ענעדיא יד *! דניק ַא ןרַאנּפָא ,

 -בילוצ טלָאװעג טָאה יז רָאנ ,ןבעגעג ריא בָאה ךיא סָאװ ,עבטמ יד יו טרעוו

 ,שטייב ַא ןבָאה וצ טצכעלעג ױזַא טָאה סָאװ ,דניק ַא ןָאט

 ןירעפיוקרַאפ רעד ייב ןבילבעג זיא שטייב יד :ןעוועג זיא ףוס רעד

 ןעוועג יז זיא טשרע טָא-טָא סָאװ ,דלָארט רעטיור רעד טימ שטייב עסיורג יד

 ,ןפיוק ןגרָאמ יז טעוו'ס רעוו טסייוו רעוו טציא ןוא ,עניימ

 רע ףרַאד סעּפע טניפעג עלעגניא ַא זַא :טרסומעג ךימ טָאה עמַאמ ןיימ

 ַא ןבעגעגקעװַא בָאה ךיא זַא ,ןייז ןעק'ס .ןעמַאמ רעד ןזייו טשרעוצ סע

 .שטייב ַא רַאפ לדנער

 ןוא ענָארק ַא ןשיװצ קוליח םעד טסואוועג טשינ בָאה ךיא יו טקנוּפ

 ,לדנער ַא סנױזַא זיא'ס סָאװ טסואוועג טשינ טלָאמעד ךיא בָאה ,ןדלוג ַא

 ,ןזיוו םדוק ריא ךיא לע לָאמ טייווצ ַא זַא ,טגָאזעגוצ ריא בָאה ךיא

 .ןעניפעג סעּפע לעװ ךיא ביוא

 רעד ןיא טָאטש םוש ןייק ןיא -- ןענופעג טשינרָאג רעמ בָאה ךיא רָאנ

 ; ןענופעג סעּפע בָאה ךיא ואוו ,טָאטש עקיצנייא יד ןעוועג זיא ײמָאלָאק .טלעוו
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 טלדנַאהעגנייא רַאפרעד רימ בָאה ךיא ןוא טעצשילבעג טָאה סָאװ סעּפע

 .שטייב ַא

 רימ זיא יז .שטייב רענעריולרַאפ רעד ךָאנ טרעיורטעג גנַאל בָאה ךיא

 יז בָאה ךיא סָאװרַאפ רימ וצ תונעט טַאהעג ןוא םולח וצ ןעמוקעג טפָא

 ףױא ןעװעג ךיא ןיב קנַאבױטרָאג רעד טימ .רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא

 "עגייברַאפ ןיב ךיא ןעו ,ריא ףיוא טקוקעג טשינ וליפַא .ךעטש-רעסעמ

 ריא טימ ןיב ךיא .רדח ןיא געוו ןפיוא לדנטרעג עשיטָאטש סָאד ןעגנַאג

 .זגורב ןעוועג

 ךיז ןעקנעדעג סָאװ ,ןרָאי-רעדניק עירפ ענעי ןיא ךיא בָאה ײמָאלָאק ןיא

 סָאװ ןרילרַאפ ַא ;"ןרילרַאפ , עסיורג עטייווצ סָאד טבעלעגרעביא ,טוג ױזַא

 ."טיוט, ןוא *ןברַאטש, ןפור ענעסקַאוװרעד

 סעדעי יװ .טניימ סָאד סָאװ טסואוועג טשינ בָאה ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 רעד .דימת ףיוא זיא ץלַא זַא ,טביולגעג ךיא בָאה רעטלע םעד ןיא דניק

 "רעטסעוושעג יד ןוא סעמומ ןוא סרעטעפ יד ; טעשטּפָאטס ןופ עבָאב יד ,עדייז

 -- לרעטסעווש ןוא לרעדורב סָאד ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד .ײמָאלָאק ןופ רעדניק

 .יאדוװַא ןוא יאדווַא

 בָאה ךיא .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא םהרבא עדייז רעד טָאה לָאמַא טימ

 ײמָאלָאק ןייק ןגָאװ ןוא דרעפ ןייז טימ טמוק עדייז רעד ןעוו זַא ,טסואוועג

 ןוא רענעגעוו ליפיוזַא ןעייטש'ס ואוו ,ץַאלּפ-ייה ןפיוא ּפָא ךיז רע טלעטש

 ןגיוא יד רַאפ שזַא טלדניווש'ס זַא ,דרעפ

 ףעמוק וצ טרעהעגפיוא רעבָא טָאה עדייז רעד

 .ןיוועג ףרַאש ַא טרעהרעד רעדניק רימ ןבָאה טכַאניב טעּפש לָאמ ןייא

 .ןָא לענש ךיז ןעוט עמַאמ-עטַאט יוװ ןעזעג קערש רעשירעדניק טימ בָאה ךיא

 ַא טימ ןענעז עדייב .סַאלב זיא עטַאט רעד .לוק ןפיוא טעשעה עמַאמ יד

 ןבָאה רימ .ןײלַא רעדניק זנוא טזָאלעג ןוא בוטש רעד ןופ סױרַא רעמָאיעג

 ןפָאלשטנַא קירוצ ןענעז רימ זיב רעזלעה יד ןסירעג ךיז טייצ לקיטש ַא

 .ןרָאװעג

 טשינ וליפַא רימ זיא ןדייז ןטימ ענעצס-טכַאנ יד ןדניברַאפ וצ רעבָא

 ןוא סיואיגָאט ןייא-גָאט טרַאװעג םיא ףיוא ךיא בָאה רַאפרעד ,ןלַאפעגנייא

 .טשינ טמוק רע סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ

 .ןגוא עקירעיורט עסיורג טימ ,דיא רעליטש ַא זיא םהרבא עדייז רעד

 .ךעלעמסָאּפ עָארג טימ ,ץרַאװש ןעוועג זיא ענייז דרָאב יד
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 וצ טַאהעג ביל םיא טימ בָאה ךיא .טַאהעג ביל רעייז םיא בָאה ךיא

 ךיא קנעדעג סעדזַאי יד .קירוצ ןוא ײמָאלָאק ןייק טעשטּפָאטס ןופ ןרָאפ

 .םולח ַא ןיא יו ךיא קנעדעג ןדייז םעד .טוג

 ַא ףיוא טלגָאװעג ןוא טרעדנַאװעג .טלעוװ ַא ןרָאפעגסיוא ןיוש ןיב ךיא

 ןעגנוזעגניירַא ױזַא טשינ ךיז טָאה געוו םוש ןייק רָאנ ,טלעוו רעד ןופ ןגעוו ךס

 יד טָא .ײמָאלָאק ןוא טעשטּפָאטס ןשיווצ ןופ געוו רעד יו טימעג ןיימ ןיא

 טָאטש; רעד טימ עלעטעטש עשיצילַאג-חרזמ סָאד ןדניברַאפ סָאװ ליימ רָאּפ

 .דיל ןרָאװעג ןענעז ,ײמָאלָאק ןָא טפור לקיב המלש יװ ,"ןדיא טימ

 ןיא עלעגניא שידיא ַא טָאה לייוורעד ; רעטעּפש ןרָאװעג זיא סָאד רָאנ

 ,ןדייז ןפיוא טרַאװעג יײמָאלָאק

 ,ןכוז ןעגנַאגעג םיא עלעגניא סָאד זיא ,ןעמוקעג טשינ זיא עדייז רעד זַא ןוא

 ךס ַא ןשיווצ ןגָאװ ןייז ןלעטשּפָא טגעלפ עדייז רעד ואוו ,ץַאלּפ יה ןפיוא

 ,דרעפ טימ סנגָאװ

 -קרעמפיוא טכַארטַאב .,ץַאלּפ ייה ןפיוא טרעטנָאלּפעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 -- ךיוה רעד ןיא סלעשיד יד טימ סנגָאװ יד ,דרעפ עטנַאּפשעגסיױא יד םַאז

 .ןענופעג טשינ ןוא

 ןַאטשַאק ןבענ דרעפ סָאד רָאנ ,סנדייז םעד ךיז טכוד זיא ןַאטשַאק רעד טָא

 ןענעז טָא .סנדייז םעד טשינ שוריפב זיא ןרעטש ןפיוא קעלפ ןסייוו ןטימ

 ?לקעשָאל סָאד ָאד טוט סָאװ רָאנ .סנדייז םעד יװ סיוא ןעעז סָאװ ,דרעפ ייווצ

 .לקעשָאל ןייק טַאהעג טשינ טָאה עדייז רעד

 זיב ,דרעפ יד טימ סנגָאװ יד ןשיווצ ןכָארקעגמורַא גנַאל ױזַא ןיב ךיא

 ןבעגעג רימ סיפ עטשרעטניה יד טימ ןוא ןרָאװעג זעוורענ זיא לקעשָאל סָאד

 ןייק ןעוועג טשינ ץעז רעד זיא ,קילג םוצ ,ןלַאפעגמוא ןיב ךיא .עגירד ַא

 ,ןדייז םעד טכוזעג רעטייוו ןוא ןביוהעגפיוא דלַאב ךיז בָאה ךיא ,רעקרַאטש

 עלעגניא ַא ןעוו רָאג טעגירד סָאװ לקעשָאל עזעוורענ סָאד ןטימעגסיוא רָאנ

 ,ןדייז םעד טכוז

 טָאה ,דרעפ ענייז ןענַאּפשנײיא ןיא ןטלַאהעג דָארג טָאה סָאװ ,דיא ַא

 ,דרעפ עלַא ףיוא קוק ,רענעריולרַאפ ַא םורַא ךיז יירד ךיא יו טקרעמַאב

 ,..רשפא ...רשפא ,םַאזקרעמפיוא ייז טכַארטַאב

 :טגערפעג ךימ טָאה דיא רעד

 ?עלעגניא ,ָאד וטסכוז ןעמעוו ---

 ,ןדייז םעד --
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 ?עדייז רעד טסייה יו --

 .עדייז סיי

 ?עדייז רעד זיא ןענַאװ ןופ ---

 .טעשטּפָאטס ןופ --

 רע .דרעפ יד ןענַאּפשניײא סָאד טקידנערַאפ טָאה דיא רעדמערפ רעד

 ,שטייב יד ןטלַאה טזָאלעג וליפַא ךימ .ןגָאװ ןייז ףיוא טצעזעגפיורַא ךימ טָאה

 ךימ טָאה ןוא טָאטש רעד רעביא רימ טימ ןרָאפעגכרוד לסיבַא ךיז זיא רע

 טנעקרעד ןדיא ערעדנַא ןשיווצ בָאה ךיא ואוו ,טַארטסיגַאמ ןבענ טזָאלעגּפָארַא

 ,לסָאי רעטעפ ןיימ ןופ רוגיפ עקרַאטש ,עכיוה יד

 ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ןדייז םעד טכוזעג ןכָאװ ןוא געט ךס ַא ךָאנ בָאה ךיא

 ןייק רימ רַאפ ןעועג טשינ זיא -- ָאטשינ .טשינ ךיז טזייוו רע סָאװרַאפ

 !?ָאטשינ זיא ןוא עדייז ַא םיצולּפ סע טמענ יוװ ,רעפטנע

 קרַאמ-ייה ןפיוא טשינ .ןענופעג ףוס לכ ףוס ןדייז םעד בָאה ךיא רעבָא

 טעשטּפָאטס ןשיווצ ןגעוו יד ףיוא טשינ ןוא טעשטּפָאטס ןיא טשינ ,ײמָאלָאק ןיא

 ןיימ ןיא רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ןענופעג םיא בָאה ךיא ,ײמָאלָאק ןוא

 ,דיל ןיימ ןיא ןוא טימעג

 עדייז ןיימ ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי עכעלטע

 -םהרבא רעד ןופ ךשמה רעשיגַארט רעד יו טקעלּפטנַא רימ רַאפ םהרבא

 רעד וצ קחצי ןוז ןייז טשינ רע טריפ לָאמ סָאד רעבָא ,שמוח ןיא טלַאטשעג

 טצישַאב טשינ טרעוו הדיקע עטצעל יד .קיציא לקינייא ןייז רָאנ ,הדיקע

 םנופ ,עינעמור ןוא דנַאלסור ,עטיל ,ןלױּפ ןופ סקיציא יד .סנ םוש ןייק ןופ

 רעקיזָאד רעד ףיוא ׁשַא סנפיוה יד ןענעז טנעניטנָאק ןשיאעּפָארײא ןצנַאג

 ,הדיקע רעטצעל

 ןופ טלַאטשעג-הלגעילעב יד ןוא שמוח ןופ טלַאטשעג-וניבא םהרבא יד

 רעשירָאטסיה:שיגַארט ןייא טדניברַאפ ייז ,סנייא ןרָאװעג ןענעז טעשטּפָאטס

 ,לרוג

 ַא !ײמָאלָאק ןיא ןרָאי-רעדניק עירפ ענעי ןופ ךיא קנעדעג ךָאנ סָאװ

 ,ךס ַא רָאג ,ךס

 טעברַאַאב רעטעּפש זיא סָאװ ,דָאזיּפע ןייא ךָאנ ןלייצרעד זיולב ליוװ ךיא

 לאומש ןופ גנוביירשַאב-סנבעל עכעלרעדנואוו יד, ךוב ןיימ ןיא ןרָאװעג

 ; ?ָאװרעבַא אבא

 רעשירעדניק ַא ןיא רשוי רַאפ ליפעג ַא .גיצ ַא טימ השעמ ַא זיא'ס
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 טָאה סָאװ ,ײמָאלָאק ןופ ךעלסעג עקידתבש יד רעביא ערוטנַאװַא ןַא .המשנ

 .ָאקסַאיפ ַא טימ טקידנעעג ךיז

 רעד .סרעריצעּפַאט עדייב .סרעטעפ ייווצ טַאהעג ךיא בָאה ײמָאלָאק ןיא

 בוטש ַא ,דניזעג'זיוה סיורג ַא טַאהעג טָאה לכעמ-שרעה רעטעפ רערעטלע

 טשינ טָאה ,לסָאי ,רעטעפ רעטייווצ רעד .ןעצ עצנַאג שזַא -- רעדניק טימ

 ןוא עלעדיימ ַא טריטּפָאדַא רע טָאה רעטעּפש טשרע .רעדניק ןייק טַאהעג

 .רעטכָאט ענעגייא ןייז יו ןגיוצרעד יז טָאה רע

 רע שטָאכ ,ןַאמערָא רעקיטולב ַא ןעוועג זיא לכעמ-שרעה רעטעפ רעד

 -ענייק רעדניק ליפזַא טימ בוטש ַא ,טייקיניילק ַא .טעברַאעג רעווש טָאה

 .שיט ןפיוא קעװַא סע טגייל ןעמ רעדייא םלענ טרעוו טיורב ַא ! ערָאה

 ןטלעז טָאה רע .רעסעב ךס ַא ןעגנַאגעג לסָאי רעטעפ םעד זיא רַאפרעד

 זיא רע .קעניר ןפיוא ןפערט םיא טנָאקעג ןעמ טָאה בור סָאד .טעברַאעג

 -- טנעקעג םיא טָאה ײמָאלָאק טָאטש עצנַאג יד ,רעדורב רעטוג ַא ןעוועג

 ןעו ןענַארעטעװ יד טימ ןרישרַאמ לסָאי רעטעפ ןיימ ןעז .םייוג ןוא ןדיא

 לקַאטקעּפס ַא ןעוועג זיא ,גָאט-סטרובעג ספעזָאי ץנַארּפ טרעייפעג טָאה ןעמ

 ןעװעג ןענעז רימ .טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה ,רעדניק ,רימ ןכלעוו ןופ

 ןעװעג זיא רע .טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא .לסָאי רעטעפ ןטימ ץלָאטש

 ַא סלסָאי רעטעפ ןרַאפ .תובוט ןדיא ןָאט וצ טַאהעג ביל ,רעטוג ַא רעייז

 ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ,טרעטיצעג ןעגנוי עליואוו רעײמָאלָאק ןבָאה שטָאּפ

 טנַאה ַא ןביוהעגפיוא ןטלעז טָאה רע זַא ,זיא תמא .רענוד ַא רָאנ ,שטַאּפ

 ,ןדיא ןגעק טרָאװ טכעלש ַא טדערעגסױרַא טָאה יוג ַא זַא רָאנ ,ןצעמע ןגעק

 טָאה יוג םענעגָאלשעצ םעד .ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טשינ יוג םעד זיא

 זיא יג רעד ןעוו ןוא ןיירַא לָאטיּפש ןיא ןצנַארַאמ טקישעג ךָאנרעד רע

 .רעיױט םייב טרַאװעגּפָא לסָאי רעטעפ רעד םיא טָאה ,לָאטיּפש ןופ סױרַא

 ,טגָאזעגנָא םיא ןֹוא ןײרַא טנַאה ןיא עבטמ ַא טקורעגניײרַא יוג םעד טָאה רע

 ןייק טשינ ,רעגריב ַא :שטנעמ ַא ןייז רע לָאז רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ זַא

 ,*עלַארס; ןַאװיא

 ,ײמָאלָאק ןופ רעריצעּפַאט רעד לסָאי רעטעפ ןיימ ןעוועג רע זיא ַאזַא טָא

 ,הרקע ןַא .שרעדנַא סעּפע ןעוועג זיא ,עשטכור עמומ יד ,יורפ ןייז

 -סיוא ףיוא ןטילעג ןָא דימת ןופ יז טָאה ,טייקנייש עטעװעלַאבעצ ַא רעבָא

 ץלַא ריא טָאה רעטעפ ןיימ ןוא ןזירּפַאק ערַאזיב ,ןטײקפַאלש עטכַארטעג

 ,ןבעגעגכָאנ
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 יגיצ ַא ןפיוק ריא לָאז רעטעפ רעד זַא ,ןלַאפעגנייא ריא זיא לָאמניײא

 ןיא קרַאטש ױזַא ךיז טקיטיונ רעװ ןוא טנוזעג זיא ,ןעמ טגָאז ,ךלימ-ןגיצ

 ?עשטכור עמומ ןיימ יו טנוזעג

 יגיצ ַא טפיוקעג ריא טָאה לסָאי רעטעפ רעד ןוא

 "עג ןענעז רימ .רעדניק עלַא רַאפ שינעעשעג ַא ןרָאװעג זיא גיצ יד

 .רעדנואו זייב ַא יו גיצ סעשטכור עמומ רעד ןקוקנָא ןעגנַאג

 .גנונעדרָא ןיא ןעוועג טשינ סעּפע רעבָא זיא חומ ןשירעדניק ןיימ ןיא

 יד יצ ,רעדניק ןייק טשינ טָאה סָאװ עמומ יד ? גיצ יד ןבָאה ףרַאד רעוו

 ?רעדניק טימ לופ בוטש ַא טָאה סָאװ עמומ

 טרָאד ןריפקעװַא יז ןוא גיצ יד :ןּפענדיק, וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא

 .ןײרַא ןבעל ןיא יו ןבָאה יז ףרַאד ןעמ ואוו

 ןכָאנ תבש ַא ןיא זיא -- טנכערעגסיוא ךיא בָאה -- טייצ עטסעב יד

 ןעורּפָא וצ ךיז ןגיל עשטכור עמומ יד ןוא לסָאי רעטעפ רעד ןעוו ,גָאטימ

 .טײצלָאמ ןקידתבש ןטַאז ,ןרעווש םעד ךָאנ

 ןעמונעג יז ןוא גיצ יד ןדנובעגּפָא ךיא בָאה תבש ַא ןיא עקַאט ןוא

 . לכעלַאטש ריא ןופ ןריפסיורַא

 טימ טּפעלשעג יז בָאה ךיא ,ןייג טלָאװעג טשינ סעּפע טָאה גיצ יד

 .תוחוכ עלַא

 יד .סַאג רעד ףיױא טריפעגסױרַא יז ךיא בָאה ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ

 ,רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד טשינ לָאז רעצעמע זַא ,ןעוועג זיא הנכס

 ןוש רימ ןענעז טָאיטָא .גיצ עט'נשקע'רַאפ יד טּפעלשעג בָאה ךיא

 .הנכס סיוא ןייז טעװ הנכס יד ןוא ןַאּפש רָאּפ ַא רָאנ ,רעטצנעפ ןבענ

 .גיצ יד ּפעלש ךיא יװ רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד עמומ יד טָאה ָאד רָאנ

 :סַאג רעטנעצ רעד ןיא ןרעה טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ןגירשעצ ךיז טָאה יז

 .י.גיצ יד ...קיציא ...גיצ יד ...לסָאי --

 סָאװ ,גיצ יד .ןפיול ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,יירשעג סעמומ ןיימ טרעהרעד

 ירימ רעביא ןעגנירּפש וצ ןבױהעגנָא טָאה ,טּפעלשעג םיוק רעירפ בָאה ךיא

 רעטעפ ןיימ ,רעדליװ ןעגנורּפשעג זיא גיצ יד ,רעלענש ןפָאלעג ןיב ךיא

 טמערַאילעג טָאה יז .דיילקרעטנוא ןיא עמומ ןיימ ,םינותחת יד ןיא סױרַא זיא

 , :לוק ַא ףיוא

 ...גיצ יד ,קיציא ...גיצ יד ...,קיציא --

 ךימ טָאה גיִצ יד רָאנ ,גיצ יד טּפעלשעג טשינ רעמ ןיוש בָאה ךיא
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 ןוא ענעקָארשרעד ַא ,עטעוועדליועצ ַא ןעגנורּפשעג זיא יז ...טּפעלשעג

 זיא ,קידייל ןעוועג קירוצ טונימ ַא זיא סָאװ ,סַאג יד .טּפעלשעגטימ ךימ

 טימ ןגירשעג ןבָאה עלַא ןוא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,ןדיא טימ לופ ןרָאװעג

 :יירשעג סעמומ ןיימ ןפלָאהעגרעטנוא ; תולוק ענעמונַאב

 ...גיצ יד ...קיציא ...גיצ יד ...קיציא --

 ןזָאלטסואוװַאב ַא ןעמ טָאה ךימ .ןטלַאהרַאפ גיצ יד ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס

 ...ביוטש םנופ ןביוהעגפיוא

 ןעוועג טשינ זיא סָאװ ןכיילגוצסיוא סעּפע וואורּפ רעשירעדניק ןיימ

 טשינ רימ זיא ,טכערעג ןעוועג טשינ זיא סָאװ ןטכיררַאפ וצ סעּפע ; ךיילג

 רעדיוו זיא גיצ יד .טעב ןיא רעטּפַאלקעצ ַא ןגעלעג ןיב ךיא .ןעגנולעג

 -סיוא ןופ ןטילעג טָאה סָאװ ,הרקע רעד ,עשטכור עמומ רעד ייב ןעוועג

 ,ןטיקפַאלש עטכַארטעג

 ענעי ןיא ײמָאלָאק טָאטש רעד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא סָאד טָא

 ליפױזַא ;רָאלק טשינ ןענעז ןכַאז ליפױזַא ןעוו ,ןרָאי-רעדניק עירפ רָאג

 רעשירעדניק ַא .ךעלדנעטשרַאפ טשינ ןענעז טלעװ רעד ןיא ןשינעעשעג

 טרילרַאפ דניק ַא .דלָארט רעטיור ַא טימ שטייב ַא ,ףיוא טרעטיצ רעגַאב

 ַא ןלעטשוצרעביא וואורּפ ַא ןוא םיוק-םיוק םיא טקנעדעג רע סָאװ ןדייז ַא

 ,רשוי יּפ לע טרעהעג יז ואוו ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא גיצ

 ,ץלַא סָאד טָא

 ...ןדיא טימ טָאטש ַא ןופ ןבילבעג רימ זיא סעּפע ךָאנ ןוא



 "רוטלוק עשטייד , יד ןוא ןדיא

 ןקירָאי-ףלע רעייז טריפעג ןבָאה ךעלדיימ עדנָאלב ,עגנוי ייווצ יד

 רָאי סעדעי יו .לטעטש ןשיצילַאג-חרזמ םעניילק ןרעביא קינעמילּפ

 ןעבָאב רעד וצ עיצַאקַאװ ףיוא ןעמוקעג קינעמילּפ רעד זיא טייצ רעד ןיא

 .קידבוט-םוי לעיצעּפס ןעוועג סעמומ יד ןענעז לָאמ סָאד רעבָא ,לטעטש ןיא

 סַאלק-לושסקלָאפ רעטרעפ רעד ןופ רעבירַא רָאי-ייה זיא לקינעמילּפ רעייז

 יד ,ייז ןוא .ןושל רעייז ףיוא ןסייהעג סע טָאה טנעדוטס ַא .עיזַאנמיג ןיא

 ,טניוו ןיא דלָאג ןעוועג ןענעז ּפעצ עדנָאלב יד .טלַארטשעג ןבָאה ,סעמומ

 רעדָא ןעכרעלק ַא סעטעג טגָאמרַאפ סע טָאה ןטלעז סָאװ דנָאלב-דלָאג ַא

 .ןעכטערג

 קינעמילּפ רעד טָאה לטעטש ןיא ענעדיא רעדעי רַאפ ןוא דיא ןדעי רַאפ

 ייז טָאה "לטנעדוטס; סָאד ןוא ,"רעטרעוו עשטייד-ףיט עכעלטע; ןגָאז טזומעג

 ןיַאמ ,גַאט ןטוג, טסירגעג ךיז רע טָאה דיא ןדעי וצ ןוא ןָאטעג בילוצ

 ןופ ענעדיא רעטרעמכַאיעצ רעדעי וצ ןוא "עטיוה רעטעװ סענהעש ,רעה

 רעסיורג רעד ןופ טסיזַאנמיג ַא רַאפ טסַאּפ'ס יװ ,טנַאלַאג רע טָאה לטעטש

 ."וַארפ עגידענג ,דנַאה יד סיק; :טגָאזעג ,טָאטש

 ןבָאה לטעטש ןופ סענעדיא ןוא ןדיא יד .ןלָאװקעגנָא ןבָאה סעמומ יד

 -ףיט, םנופ טַאהעג האנה ,סיוא טזייו ,ןבָאה ייז .ּפעק יד טימ טלקָאשעג

 ,ןילרעב ןוא ןיוו ןיא סע טדער ןעמ יװ ,"שטייד

 ,לגיופ-ביור ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,"עכעשטפַאלק, יד ענרַאשט וליּפַא

 ןַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא יז וליפַא ,לטעטש ןיא עקרעטלעש עטסערג יד

 ןוא "וַארפ עגידענג ,דנַאה יד סיק, םעד טרעהרעד טָאה יז ןעוו ליומ ןפָא

 ןוא ךוטרַאפ ריא ןופ לרעקוצ ַא ןעמונעגסױרַא יז טָאה הללק ַא טָאטשנָא

 ."לטנעדוטס, םעד טגנַאלרעד סע

 עדנַאלב ןייא טקרעמַאב טָאה ,"הללק ַא ס'ריא יו לרעקוצ ַא רעסעב;

 .רעטייווצ רעד וצ עמומ

 טגָאזעג ענעדירפוצ ַא טָאה ,"שטייד ןייז טימ טעילעמשטירּפ יז טָאה רע;

 .עטייווצ יד

 שיטָאירטַאּפ ךיז ןבָאה עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ ןדיא יד
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 קַאמשעג ןבָאה ייז .ףעזָאי ץנַארּפ רעזיַאק םנופ דרעבנקַאב יד ןיא טרעמַאלקעג

 סעירָאטירעט עשיווַאלס ךעלסילשסיוא ןיא .שטייד טנעיילעג ןוא טנרעלעג

 ןענעז ייז .רָאטקַאפ רעקידנריזינַאמרעג רעקיצנייא רעד ןעוועג ייז ןענעז

 -מיא-רוטלוק רעשטייד רעטינעג ַא רעבָא ,ןדיא סיוא ןרָאװעג טשינ ,הלילח

 רעבירַא טייוו זיב ןקעווצ ענייז רַאפ טצונעגסיוא ןדיא יד טָאה םזילַאירעּפ

 .עירעּפמיא רעשיכיירטסע רעד ןוא דנַאלשטייד ןופ ןצענערג יד

 םנופ ךעלדיימ עשידיא עדנָאלב ייווצ יד ןעוו ,טייצ רענעגייא רעד ןיא

 סקינעמילּפ רעייז טימ טריצלָאטש ױזַא ןבָאה עלעטעטש ןשיצילַאג-חרזמ

 ןיו ןיא ץעגייש רעשיכיירטסע ןַא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא -- ,שטייד

 סַאּפ ןוא טסוּפ טרעדנעלשעגמורַא ךיז טָאה רֶע .עגַארפ-ןדיא יד "טרידנוטש;,

 דיא ַא ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא ןוא ןיוו ןופ ןסָאג יד רעביא

 סָאד זיא, ,ןַאטפַאק ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע .תואיּפ ןוא דרָאב טימ

 -לקיש ףלָאדַא ןעמָאנ ןטימ ץעגייש רעד טגערפעג ךיז טָאה *? שטייד ַא ךיוא

 ַא ןייגרעד ,ןינע םעד ןיא ןפיטרַאפ וצ ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע .רעבורג

 -יטנַא יד ,סע טסייה ,"ןרידנוטש/, ,ןענעייל ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,קלָאט

 .רוטַארעטיל עשיטימעס

 רעטעּפש זיא "?שטייד ַא ךיוא סָאד זיא, עגַארפ רעקיניזפיט רעד ןופ

 גנוטכינרַאפ יד :קלָאפ ןשידיא םנופ עידעגַארט עטסערג יד ןעמוקעגסיױרַא

 ,םוטנדיא ןשיאעּפָאריײא םנופ

 "טעלמַאה, ןשיכיירטסע-שטייד םעד *ןרידנוטש, ןזָאל לייוורעד רימָאל

 ןעוועג זיא יז .רוטַארעטיל רעשיטימעסיטנַא-שטייד רעד טיול עגַארפ-ןדיא יד

 שיגָאלמוא ,עטַאוװ'הטוש גונעג ,דרוסבַא גונעג ןעוועג זיא יז .עקיגָאװ גונעג ַא

 םוצ ,"טקעלעטניא, ןשטייד םוצ טדערעג טָאה יז רעבָא ,שירעכערברַאפ ןוא

 ,ןייזטסואווַאברעטנוא ןוא -רעביוא ןשטייד

 טלָאװעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיא סָאװ ,סָאד ןעוועג טשינ זיא ןיוו

 ןטסנרע ןוא טרילפ ןטכייל ןופ טָאטש יד ,טלעװו רעד ןוא ךיז ןדיירנייא

 ןוא בָארג:שיטימעסיטנַא ,רענָאיצקַאער-שילױטַאק .קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס

 ףלָאדַא יו עגַארפ-דיא רעד ןופ יןטנעדוטס, עכלעזַא ןבָאה .שינַאגילוכ

 ןרָאװעג "קיטכיל, םיא זיא'ס ןוא *רוטַארעטיל, עקיטיונ יד ןענופעג רעלטיה

 ןַאטּפַאק ןיא דיא רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע ,טייקיניילק ַא .חומ ןיא

 ַא סָאװ םעד ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ רָאנ ,"שטייד ןייק, טשינ רָאנ טינ זיא
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 ןשטייד ןיא בָארקימ ַא ,רערעטשעצ-רוטלוק ַא ,ןייז ףרַאד ןוא זיא שטייד

 .ןקיטייזַאב רעכיג סָאװ םיא ףרַאד ןעמ סָאװ ,םזינַאגרָא

 "שטייד ןופ ןדיא יד ,עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ ןדיא יד רעבָא

 עשטייד .עיזוליא רעכעלרעפעג ַא טימ טבעלעג ןבָאה עּפָאריײא-חרזמ ןוא דנַאל

 -- עּפָאריײא ןוא ,עּפָאריײא ."רעקנעד ןוא רעטכיד; ןופ קלָאפ סָאד .רוטלוק

 .דנַאלשטייד זיא סָאד

 רַאנ ַא ןופ זַא ןוא "רַאנ ַא זיא עקעי; זַא ,טסואוועג ןבָאה ןדיא ,תמא

 ַא רע טרעװ "רַאה, ַא ןייז ךיז טליװ רַאנ םעד ןעװ ןוא רעצ ןעמ טָאה

 זיב ןסיו טלָאװעג טשינ יז ןבָאה ןעמַארג עקידרעטייוו יד ןופ ."רַאפעג;

 ץיוושיוא ןופ טנַאדנעמָאק רעד .ןסיוו טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש סע ןלעו ייז

 ןעוו ,"עקיביולג, ןענָאילימ יד ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ טלייצרעד זנוא טָאה

 .רַאה םעד רַאנ ןטימ גיוא ףיוא גיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה ייז

 ןופ ןגיוא יד טדנעלברַאפ טָאה עטכישעג רעד ןיא ץל רענדָאמ ַא סעּפע

 ,שינעדנעלברַאפ סָאד ןסייהעג טָאה רוטלוק עשטייד ,קלָאפ גולק טלַא ןַא

 רעטניה םינּפ עשינָאטװעט עּפמעט ,עלַאטורב סָאד ןעזעג טשינ ןבָאה יז

 .טעּפש-וצ ןעוועג ןיוש זיא ןעזרעד סע ןבָאה ייז ןעוו ןוא עקסַאמ-רוטלוק רעד

 ץירפ רעקימעכ רעשידיא רעד סָאװ קסעטָארג-שיגַארט טשינ סע זיא

 "טפיג םעד ןירַא טנַאה רעד ןיא םלוג ןשטייד םעד ןבעגעג טָאה רעבַאה

 רעשידיא רעד טימ ןשטייד יד ךיז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ? זַאג

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא .טנָארפ-ברעמ ןפיוא טצונַאב גנודניפרעד

 .רעבַאה ץירפ ןופ קלָאפ סָאד ןעמסרַאפ וצ ףיוא טצונַאב סע ייז ןבָאה

 רעשטייד ןוא ןדיא ןגעוו לכה-ךס ןיימ טימ וצ לסיבַא ךיז לייא ךיא רעבָא

 ץעגייש ןשיכיירטסע םעד טזָאלעגרעביא טשרע ךָאד ןבָאה רימ .רוטלוק

 ,ליזַא-טכַאנ רעניוו ַא ןיא עגַארפ-ןדיא יד ןרידוטש

 "עג שילידיא ןדרַאבנקַאב ספעזָאי-ץנַארפ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טקוקעג ןבָאה ןדיא .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד רעביא טרעטַאלפ

 ןבָאה ייז ןדרַאבנקַאב עכעלרעזייק יד וצ יורטוצ טימ לופ ןוא עטבילרַאפ

 "שימייה ןעגנולקעג טָאה'ס .*לסָאי םיאָארפ, ךיז ןשיווצ ןעמָאנ ןייז טשידיארַאפ

 .ןדייז ַא טימ יו קידהחּפשמ

 רעד ףיוא ךַארּפש עשטייד יד טלעטשעגקעוװַא ןדיא ייווצ ןבָאה לייוורעד

 ָאגוה גרוטַאמַארד ןוא רעקיריל רעד -- רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ עּפַאמ

 .ַאקפַאק ץנַארפ רעלטסניק-עזָארּפ רעד ןוא לַאטסנַאמפָאה ןָאפ
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 קפס םוש ןָא זיא -- דיא רעבלַאה רעד טָא -- לַאטסנַאמּפָאה ןָאפ ָאגוה

 ענייז .רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא רעקיריל רענרעדָאמ רעטסערג רעד

 סוַארטש יו טרעוו רעמ שיטעָאּפ ןענעז קיזומ סוַארטש דרַאכיר וצ סָאטערביל

 ,שילַאקיזומ ---

 .ןברַאטש ןרַאפ ןַאװש ַא טגניז ױזַא .קיד'תלהק-קידקיטייו זיא עיזעָאּפ ןייז

 ,סָאד טריּפשעג םיא ןיא דיא רעד טָאה .גנַאגרעטנוא-טלעוו ַא רַאפ טעָאּפ ַא

 ,טנעָאנ רָאג ,טנעָאנ ןיוש ןעוועג זיא סָאװ ןוא טנַאעג טשינ טָאה רענייק סָאװ

 ,ןגױא עפיט טימ ףיוא ןסקַאו רעדניק ןוא

 ןברַאטש ןץא ףיוא ןסקַאװ .טשינרָאג ןסיױו סָאװ

 ןגעוו ערעייז ךיז ןעײג ןשטנעמ עלַא ןוא

 ,עקפרעט יד ןופ ןרעוו טכורפ עסיז ןוא

 לגיפ עטױט יװ קעוװַא טכַאנייב ןלַאפ ײז

 עילַאק ןרעוו ןוא געט עטלייצעג ןגיל ןוא

 רעדיוו ןוא לָאמַא רעדיוװ ןוא טניו רעד טעיעוו דימת ןוא

 רעטרעוו ,רעטרעוו רימ ןרעה ןוא רימ ןעמענרַאפ

 .רעדילג יד ןופ טייקדימ יד ןוא ס'הוואת יד ןריפש ןוא

 עדימ יד ןליפ וצ ידכ לַאניגירָא ןיא ןענעייל רעדיל עכלעזַא ףרַאד ןעמ

 סָאװ ןגיוא עקיד'תלהק-עגולק-שידיא יד ןעז וצ ידכ ,ןזרעפ יד ןופ טייקנייש

 .עיצַאזיליװיצ ַא ןופ ןענַאיװרַאפ סָאד ;טלעװ ַא ןופ ןייגרַאפ סָאד ןעעז

 טנורגּפָא םנופ דנַאר םייב שטייד ןיא ןעגנוזעג ױזַא טשינ טָאה רענייק

 ןיא םורפ טלּפערּפעג טָאה סָאװ ,עקליר טשינ .לַאטסנַאמפָאה דיא רעד יו

 ןטענָאס ענייז ןיא רעטעּפש לַאינָאמערעצ-שיטסַאיגרָא ןוא "ךובנעדנוטש,

 ."ןסועפרָאק וצ

 ןייז טקידנעעג ןיוש טָאה רעלטיה ןעוו ,1929 ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 -עגנָא רעד ןגעוו רעפטנע ןַא טַאהעג ןיוש טָאה ןוא םוטנדיא ןגעו עידוטש

 .שיטערָאעט לייוורעד .ןרעמַאקיזַאג יד .עגַארפ רעטקיטייוו

 רעטנעצ ןיא עזָארּפ עשטייד יד טלעטשעג טָאה סָאװ דיא רעטייווצ רעד

 .ַאקּפַאק ץנַארפ ןעוועג זיא ,רוטַארעטיל-טלעוו רענרעדָאמ רעד ןופ

 ןופ טייז ַא ןיא סעּפע ןגעלעג ןַאקפַאק וצ זיב זיא עזָארּפ עשטייד יד

 -רָאג טימ טָאה יז .רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריײא רעד ןֹופ ןעמָארטש:טּפיױה יד

 -רעדָאמ רעד ןופ טעטילַאװק רעד וצ ןגָארטעגוצ טשינרָאג ,טסולפנייאַאב טשינ
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 יד .םילודג עלַאקָאל ןבילבעג ןענעז םילודג עריא .,רוטַארעטיל-טלעװ רענ

 -ָאירטַאּפ ,לעיצניװָארּפ ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רוטַארעטיל-טַאמייה עשטייד

 לענָאיצנעװנָאק ןוא טַאלג שירעקעלּפטנַא ןוא ,ןפָא יו רעמ ןדנובעג ; ךַאלפ-שיט

 -סיליפ ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא ןַאמָאר-סגנודליב רעייז .טערבנשקָאל ַא יו

 רעשטייד רעוויטַאװרעסנָאק רעד .טנַאסערעטניא טשינ ןוא שיטקַאדיד-שירעט

 רַאפרעד ןוא לַאטנעמירעּפסקע-שירענָאיּפ טגַאװעג טשינ לָאמנייק טָאה טסייג

 ריא ןיא ַאדירפ עטנַאט עטרעטלערַאפ ןימ ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג יז זיא

 .ךעלפעה ןוא ףייטש ,טמעקרַאפ-טַאלג ,ענילָאנירק

 טרירביוו סָאװ עזָארּפ ַא טביירש סָאװ רעביײרש-צעזָארּפ ַא לָאמַאטימ ןוא

 ןעוועג ייז ןענעז ואוו .ןרַאמשָאק ןוא סָארומ ,ןטסגנַא ענעטלַאהַאב טימ לופ

 יד טָא -- המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןסייװוש:-טסגנַא יד טָא ,טציא זיב

 לָאמנייק ךיד ןזָאל ןוא ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ ,ךיז ןרעטנָאלּפ סָאװ ןטניריבַאל

 ןטלַאה סָאװ ןצַאלַאּפ ןוא טשינ ךיז ןקידנע סָאװ ןסעצָארּפ ?סױרַא טשינ

 םוצ סױרַא טשינ טריפ עקיצנייא ןייק ןוא ןריט טרעדנוה .ןעגנַאפעג ךיד

 ןייד ןיא ןקיטסענ סָאװ ןטלַאטשעג -קערש יד טימ ןײילַא טסיב וד .,ןסיורד

 -עניא ןופ ןײלַא וד רָאנ ,ןעיײרפַאב טשינ ךיד ןָאק ןסיורד ןופ רענייק .ןוימד

 -רַאפ ןוא טַאהעג טשרע םיא טסָאה וד ?לסילש רעד זיא ֹואוו .סױרַא קיניײוו

 ...לרוג ןייד זיא רע .ןקידנע טשינ לָאמנייק ךיז טעוװ רַאמשָאק רעד .ןריול

 ...לֹרוג ןייד

 ,קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג ,טרעדיושעגפיוא טָאה עיזיוו-טסגנַא סַאקּפַאק

 טָאה סָאװ ,לוק ַא טימ טדערעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה עזָארּפ עשטייד יד

 ,עטסיוו ,האובנ ַא ןיא סָאד זַא ,טנַאעג טשינ טָאה רענייק .טקיאורמואַאב

 טייקכעלקריוו רעשטייד ףיוא "סָאלש , סַאקפַאק ץעזרעביא .האובנ ערעטצניפ

 סָאװ ןגיוא עשטייד ןוא ןרעמַאקיזַאג ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק טסָאה וד ןוא

 ,רעסערג ןרעוו ייז ,ךיד ןעעז ייז ,ריד וצ ןקוק ייז .ךעלעבייש ךרוד ןקוק

 יד טימ טסלכרָאכ וד ,ךיז טסקיטש וד ,ןזַאג יד ךיז ןיא ןיירַא טסמעטָא וד

 ןגיא עשטייד יד וטסעז ךיז טסשעלרַאפ וד רעדייא ןוא ןעלכרָאכ עטצעל

 .טשינ טסנָאק וד רָאנ .ןגיוא עשטייד יד וצ םענ :ןָאט יירשעג ַא טסליוו וד

 וטסייוו ןגיוא יד .טקידנערַאפ ריד רַאפ ךיז טָאה *סעצָארּפ , רעד .טעּפש וצ

 .טעּפש וצ זיא'ס ;ןסעגרַאפ .ןסייה ייז יו

 -פָאה .ץיושיוא ןופ טנַאדנעמָאק ,סעה דנַאנידרעפ ץנַארפ ףלָאדור

 "וויטקניטסניא ןַא .גָאליּפע רעד ןענעז עזָארּפ סַאקפַאק ןוא דיל סלַאטסנַאמ
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 לַאװק םוצ טנעָאנ טבעלעג ייז ןבָאה עדייב .לרוג ןרַאפ רעטיצ רעשידיא

 ןיוו ןוא ,ןיוו ןרענָאיצקַאער-לַאקירעלק:-שילױטַאק םעד -- "זייב סָאדלַא ןופ

 ,ךיירטסע-שטייד לַאטיױט לַאטָאט ,ךיירטסע ןעוועג זיא

 יד רעבָא .םזיצילָאטַאק םעד טפמעקַאב רעטעּפש עקַאט ןבָאה סיצַאנ יד

 עשילױטַאק ערעייז ןיא ךיז ןיא טּפַאזעגניײא ןבָאה עלַא ייז סָאװ ,ןדיא וצ האנש

 ,רעדניק סלַא סרעטסיולק עשילױטַאק יד ןיא ,ןלוש עשילױטַאק יד ןיא ,ןעמייה

 ןיא טקיטסענעג ןכערברַאפ סָאד טָאה שיכיסּפ .לַאטנעמַאדנופ ןעוועג זיא

 טיול ןעוועג זיא ײטרַאּפ -יצַאנ רעד ןופ רוטקורטס יד וליפַא ,םזיצילָאטַאק

 ,ןטיאוזעי יד ןופ ןדרָא םעד

 -ןסַאמ ַא ןרָאװעג ײטרַאּפ -יצַאנ יד זיא ,ךיירטסע ןשילױטַאק ןיא ןריובעג

 טָאה דנַאלנייר עשילױטַאק סָאד ןעוו ןוא ןרעייב ןשילױטַאק ןיא ײטרַאּפ

 .עקיטרַאפ ַא ןעוועג גָאלק יד זיא לַאיצנעטָאּפ ןלעירטסודניא םעד ןגָארטעגוצ

 ןלױּפ ןשילױטַאק ןיא טנפעעג ךיז ןבָאה םירבק:ןסַאמ יד

 לייורעד .םזיצַאנ םנופ עזענעג םעד וצ ןעגנוקרעמַאב רָאנ ןענעז סָאד

 עגַארפ-ןדיא יד רעבורגלקיש ףלָאדַא "טנעדוטס, רעד ץלַא ךָאנ טרידוטש

 -עסיטנַא רעד ןופ ףליה רעד טימ טוװאורּפ רע .,ליזַא-טכַאנ רעניוו ַא ןיא

 ףיוא שינעפערט רענדָאמ רעד רַאפ גנוזייל ַא ןעניפעג רוטַארעטיל רעשיטימ

 סָאװ ,תואיּפ ןוא דרָאב רענדָאמ טימ ןַאטּפַאק ןיא דיא םעד .סַאג רעניוו ַא

 עילָאּפָארטעמ רענהפרט רעד ןיא החנמ ןענװַאד טלייאעג רשפא ךיז טָאה

 .ףעזָאי ץנַארפ ןופ
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 ןוא טנַאק טרידוטש קַאמשעג עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדיא ןבָאה לייוורעד

 .טנפערַאפ דיא ַא טָאה רָאי סעדעי טעמכ .עשטינ ןוא לעגעה ;רעױהנעּפָאש

 טייקסיורג רעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עצנַאג ַא רעדָא לקיטרַא ןַא ,ייסע ןַא טכעל

 ןעזעג ךָאנ ךיא בָאה המחלמ:-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ טנעָאנ .ןעטעג ןיפ

 דרַאודע ,ףלָאדנוג ץירפ ,ןעטעג ןגעוו ןדיא ןופ ןבירשעג רעדנעב עקיכייב יירד

 ,גיוודול לימע ןוא לעגנע

 עקשידיא רעד ןופ ןָאלַאס ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלוק-עטעג רעד

 .ןרעמַאק'זַאג יד ברע זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא ןגַאהנרַאװ ןָאפ לחר

 ןוא ײמָאלָאק ןיא ןיצידעמ רָאטקָאד רעשידיא ַא ןסעזעג טשינ ןעד זיא

 !שידיא ןיא טסוַאפ ןופ גנוצעזרעביא ןַא רעביא טציוושעג טכענ יד ןיא טָאה
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 ןעזעג טָאה רע ןעוו ,רָאטקָאד רעײמָאלָאק רעד ,טכַארטעג רע טָאה סָאװ

 ןטכַארט וצ טייצ ךס ןייק ? רָאװ רעד ףיוא *טכַאנ-סיגרוּפלַאװ, עטעילוהעצ יד

 .ןָאילימ סקעז יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ,טַאהעג טשינ רע טָאה

 -הבישי עשיווטיל ןעוועג ןענעז טנַאק ןופ ןטנעדוטס עטסקירעפייא יד

 -סגינעק ןייק סופוצ טּפעלשעג ךיז ייז ןבָאה ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא .םירוחב

 ןבָאה יצ ."וויטַארעּפמיא ןשירָאגעטַאק םעד, ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא ידכ גרעב

 ןשירָאגעטַאק םנופ עיצַאטערּפרעטניא עשטייד יד זַא ,ןענַא טנָאקעג ןעד ייז

 ...?דרָאמ"ןסַאמ רעשידיא :זיא וויטַארעּפמיא

 ןפיט ןופ ןטונימ ענייז ןיא טדנעוװעג עשטינ ךיז טָאה ןעמעוו וצ ןוא

 עטרעטנָאלּפרַאפ עטצעל ענייז ןבירשעג רע טָאה ןעמעוו וצ ,לפייווצ ןוא לקע

 גרָאעג דיא םעד וצ -- "רעטקיציירקעג רעד, טעמתחעג ךיז ןוא רעטרעוו

 ,סעדנַארב

 ןזָארּפ ענעסירעגּפָא סעשטינ זַא ,האובנב ןעז טנָאקעג סעדנַארב טָאה יצ

 רעלטיה זַא ; סרעלמיה יד ןופ סעירַאלעצנַאק יד ןיא סָאטָאמ יװ ןעגנעה ןלעוװו

 -רעביוא םנופ ףָאזָאליפ םעד ,*ףָאזָאליפ ןייז, יװ ןטכַארטַאב ןעשטינ טעװ

 ?עסַאר-רעביוא רעד ןוא שטנעמ

 יד ןוא ןדיא יד זַא ןטלַאהעג טָאה עשטינ סָאװ ,סיוא טשינ טכַאמ'ס

 רעייז ןעוועג זיא רע) רעקלעפ עשיטַארקָאטסירַא עקיצנייא יד ןענעז ןקַאלָאּפ

 ףיוא לוטיב טימ טקוקעג טָאה רע סָאװ ,(םַאטשּפָא ןשילױּפ ןייז טימ ץלָאטש

 רעד ןיא .םַאכ ןשינַאמרעג םייב קיגָאל טכוז ריא .עדערעשט רעשטייד רעד

 ןפרָאװעג ,ןרעמַאקיזַאג יד ןיא טקיטשעג דניק עשידיא סָאד טָאה ןעמ ןעוו טייצ

 רעדליב יװ ןעזעגסיוא ןבָאה ייז זַא ױזַא ןעגנָאהעג, ,םירבק-ןסַאמ ןיא קידעבעל

 ןיא ;סעצָארּפ-רעכערברַאפ ַא ףיוא תודע ןשטייד ַא טול ,*טנַאװ רעד ףיוא

 סָאװ ןדיא ןגעק טעלּפמַאּפ-םד-תלילע ןַא טביולעג רעלמיה טָאה טייצ רעד

 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט טרעדנוה שזַא טלעטשַאב ןוא רעדניק עכעלטסירק ןדרָאמ

 .רעדרעמ-.ס .ס ענייז רַאפ

 טימ טדערעג ןבָאה ןדיא ןעו טייצ רעד ייב ךָאנ ןטלַאה רימ רעבָא

 רעשטייד רעד ןעד ,"רעקנעד ןוא רעטכיד ןופ קלָאפ; ןגעוו ןגיוא עטצָאלגרַאפ

 יז טָאה סָאװ עיזוליא ןַא .טדנעלברַאפ ןצנַאגניא ייז טָאה שזַארימ-רוטלוק

 יד ןיא טשרע טרעטכינעגסיוא ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעגנַאפעג שיגַארט ױזַא

 ןוא םזילַאסרעװינוא סעטעג טָאטשנָא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,ןטונימ עטצעל

 .ץיוושיוא ןופ טנַאדנעמָאק םעד ןופ םינּפ ענרענייטש סָאד ,םזילַאעדיא סרעליש
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 ןופ טנַאדנעמָאק רעד ,סעה ףלָאדור זַא ,טקרעמַאב ןרעוו ,בגא ,ָאד לָאז

 טָאה רעטָאפ ןייז זַא :עילימַאפ רעשילױטַאק ַא ןופ ןעמוקעג זיא ץיוושיוא

 ,טלָאװעג סע טָאה לרוג רעד רעבָא ,חלג רעשילױטַאק ַא ןרעוו לָאז רע טלָאװעג

 .ןדיא ןענָאילימ ןופ תומה ךאלמ ַא ,ךאלמ ַא ןרעוו רע לָאז חלג ַא טָאטשנָא זַא

 עּפָאריײא ןיא ןדיא ייב טידערק ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה קלָאפ םוש ןייק

 רוטלוק יד ןעיוב ןיא טקילײטַאב ךיז שירעּפַאש ןבָאה ייז .עשטייד סָאד יו
 רעצנַאג רעד רעביא רבד םש ַא ןרָאװעג זיא רעטַאעט עשטייד סָאד ,שטייד ןיא

 טדערעגּפָא ןיוש .טדרַאהנייר סקַאמ ןוא םהַארב ָאטָא ןדיא יד קנַאד ַא טלעוו

 טימ רעייטשוצ ןקילָאמניײא ןַא .טפַאשנסיו רעשטייד רעד וצ רעייטשוצ םנופ

 ןופ וליפַא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעבַאה ,ןייטשנייא ,דיורפ יו ןעמענ עכלעזַא

 ,ךילרע לוָאּפ .רד --- רָאסעּפָארּפ רעשידיא ַא טלייהעגסיוא ייז טָאה סיליפיס

 ןכַאלפ םעד ףיוא טגָאלקַאב רימ רַאפ םיבוט ךיז טָאה 1948 ןיא ןעוו

 רעיורט ןליטש ַא טימ טָאה רע ןוא רוטַארעטיל רעשילוּפ רעד ןופ ָאווינ

 רע טָאה -- ,המחלמ רעד רַאפ ןופ רענעייל עטוג יד ןלעפ'ס זַא ,טקרעמַאב

 יד טימ טניימ רע ןעמעוו ליומ ןיא רעגניפ ןייק ןגייל טפרַאדעג טשינ רימ

 יד ןעוועג ןענעז רענעייל עטסטריניפַאר ןוא עטסעב יד לייוו ,רענעייל עטוג

 .שילױוּפ טנעיילעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא

 ןגעוו ןגָאז סע ןעמ ןָאק סָאמ רערעסערג ַא ןיא ןוא ענעגייא סָאד

 סָאד ,ןיציבר ַא :דליב ַאזַא ןעוועג ךעלגעמ זיא ןדיא ייב רָאנ ,דנַאלשטייד

 רוּפיכ-םוי ןפָארטעג לָאמַא ךיא בָאה ,ןיבר ןשידיסח ןטנַאקַאב ַא ןופ בייוו

 רעדיל דנַאב ַא ןגעלעג זיא רוזחמ ןיא רעבָא ,טנַאה ןיא רוזחמ ןסיורג ַא טימ

 ךיז רַאפ רעבָא ,טנווװַאדעג יז טָאה ןסיורד ןרַאפ .עקליר ַאירַאמ רעניַאר ןופ

 .טעָאּפ ןשטייד םנופ *רעדליב רעד ךוב ןטימ,, טקיװקעג ךיז יז טָאה ןיילַא

 יד טָאה ןענַאקלַאב יד ןיא ףיט ּפָארַא זיב רעדנעל עשיטלַאב יד ןופ

 ןשיטערָאעט ןוא ןשיטעָאּפ ןשטייד םעד טיורטעג ץנעגילעטניא עשידיא

 .עּפָאריײא ייז וצ טדערעג טָאה סָאד לייוו ,טרָאװ

 ַא טגָאז'ס סָאװ ןרעה רימָאל .סעקייב לייצרעד ךיא זַא ,טשינ טניימ

 :ןינע םעד ןגעוו רעביירש רעשטייד

 ןבירשעג טָאה רע .רעקנוי רעשיסיירּפ ַא ןעוועג זיא ענַאטנָאפ רָאדָאעט

 ףיוא טשרע .עטכישעג רעשיסיירּפ רעד ןופ בור סָאד ;ןענַאמָאר ןוא רעדיל

 ןענַאמָאר עשיטסילַאער ענרעדָאמ ייווצ ןבירשעגנָא רע טָאה רעטלע רעד

 טרעייפעג טָאה ,ריא טניימ ,רעוו .רָאי 75 ןרָאװעג טלַא רע זיא טָא



 47 } ןטפיוש עטלמַאזעג

 יד ?סגנירעג ןוא סלעבעג יד ?ןטַארקָאטסירַא עשיסיירּפ יד ? בוט'-םוי ןייז

 -רעביא ױזַא ןעוועג זיא ענַאטנָאפ ? טייצ רעד ןופ סרעלמיה ןוא סרעבורגלקיש

 רעשירָאטסיה:ערּפ, ןעמָאנ ןטימ דיל ַא ןבירשעגנָא שזַא טָאה רע זַא ,טשַאר

 ."לעדַא

 ןעגנוזַאב טָאה רע .ןבירשעג טָאה רע סָאװ דיל םעד ןיא סיוא טנכער רע

 ךירדירפ) "ץירפ ןטלַא; םעד ,עטכישעג עשיסיירּפ יד ,ןלַארענעג עשיסיירּפ יד

 .טריפעג טָאה ןסיײירּפ סָאװ ,ןטכַאלש עשירָאטסיה טסיורג יד :;(ןסיורג םעד

 ןענעז סָאװ ,ןעמענ עשיסיירּפ ליפיוזַא ןגעוו ןעגנוזעג ןוא טלייצרעד טָאה רע

 ןַאמָאר ןוא דיל ןייז ןופ ןדלעה יד ןרָאװעג

 זיא רע ,רָאי 75 ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא ןעוו -- רע טגָאז -- טציא ןוא

 ןופ ןעמָאנ ןייא ןייק ?סרעקנוי עשיסיירּפ יד ?בוט-םוי ןיימ וצ ןעמוקעג

 ערעייז -- ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד .ןעגנוסירגַאב יד ןשיווצ ָאטשינ זיא ייז

 .ןעמענ-עילימַאפ עשידיא-שטייד) *םייה ,, טימ ,"גרעב , טימ ךיז ןקידנע ןעמענ

 סָאװ ,סקַאלָאּפ ןוא ןענָאילַאטַאב ןיא ןעמוק סרעיימ .ןסַאמ ןיא ןעמוק ייז

 ָאד ייז ןענעז עלַא ,לעַארזיא ,קַאזיא ,םַארבַא, ;וצ-חרזמ ןייק ךָאנ ןעניואוו

 סעּפע ךיא ןיב ןדעי רַאפ ,ןזעלעג ךימ ייז ןבָאה עלַא, ןוא "לעטש רעד ףיוא

 ."ןזעוועג

 /4116 2:00460 תמ1סת 12096 5080מ, 000 025 151 016 112ט0152046 - - .

 1,סזמזנסמ 516, 60תת!

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד זַא ,טסייו ענַאטנָאפ רעקנוי רעשיסיירּפ רעד

 עשיסיירּפ יד זַא ;עיטַארקָאטסירַא רעקיטסייג ַא וצ ןרעהעג ןרעייפ םיא

 עשיסיירּפ יד ןיא ץעגרע ןפָאלש ןבירשַאב טָאה רע סָאװ סרעקנוי ןוא ןדלעה

 ןעוער סרעלטיה רעדָא סרעטיימורט ססלעהליוו רעזייק רָאנ סָאװ ,ןּכמוז

 ....ןקעוופיוא ייז ןָאק

 יד ןופ גנַאזעג ןלַאטַאפ ןגעוו טסואוועג ןיוש ןבָאה ןכירג עטלַא יד

 רעייז זַא ,סקַאו טימ ןרעיוא יד טּפָאטשרַאפ ךיז טָאה סואעסידָא :סענעריס

 .ןריפרַאפ טשינ םיא לָאז גנַאזעג

 עשטייד יד ןעוו קיטכיזרָאפ ױזַא ןעועג טשינ ןענעז ןדיא יד רעבָא

 רעד ךָאנ ,טציא ,טנייה טשרע .ןעגנוזעצ ךיז טָאה ,*ײלערָאל , יד ,ענעריס

 .ענעריס:-רוטלוק רעשטייד רעד ןופ םינּפ טתמא סָאד רימ ןעעז ,עפָארטסַאטַאק

 יד ,ךָאק ַאזליא ןופ םינּפ סָאד :סנַאלעסקע רַאּפ טערטרָאּפ-ילַאד ַא זיא'ס
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 יד ,טכירבלוא דַארעמַאק ןופ לדרעב סָאד ,רעלטיה ףלָאדַא ןופ ךעלעסנָאװ

 .רעוָאנעדַא רעלצנַאק ןופ ןטניה םעד ןוא עזערג ַאמריא ןופ ןטסירב

 -עצ ַא סױרַא "רוטלוק עשטייד, יד זיא סעירָאטַאמערק עשטייד יד ןופ

 טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה רעניווטיל ,רעניַארקוא ,ןקַאלָאּפ ןענָאילימ .עטקיזמ

 טרירביװ סָאװ טרָאװ עשטייד עקיצנייא סָאד !"עדויג טרָאװ עשטייד ןייא

 ףיוא ןוא לַאטַאפ טליּפשעגסיױא זיא סָאװ ,טנעניטנָאק ןטדנעשעג ַא רעביא

 ,דימת

 רעמ ןענָאק קלָאפ טעדרָאמרעד קידלושמוא ןופ ׁשַא סנפיוה יד ףיוא

 ןיא רעעעּפָארײא עקיצנייא יד .ןקילג עטריזיליויצ םוש ןייק ןעילב טשינ

 קיטסייג ןיימ ךיא .ןדיא יד ןעוועג ףוס לכ ףוס ךָאד ןענעז עּפָאריײא-חרזמ

 ןדיא רָאנ יו ,טביולגעג שיטַאנַאפ ,טביולגעג ןבָאה ייז .ךעלשטנעמ ןוא

 .ןסיוועג שיאעּפָאריײא ןַא ןיא ןוא עיצַאזיליוװיצ רעשיאעּפָאריײא ןַא ןיא ,ןענָאק

 דנַאלשטייד ןופ גנורעטנענרעד ַא ,טמולחעג טייצ ןייז ןיא טָאה ענייה סָאװ סָאד

 עלעסיבַא .טעּפש וצ רָאי טרעדנוה רעביא טציא טשרע טעשעג ,ךיירקנַארפ ןוא

 .טעּפש וצ סנבעל עשידיא ןענָאילימ סקעז .טעּפש וצ

 ךיז טזָאל סָאװ הללק ַא זיא עּפָארײא רעביא טרעטַאלפ סָאװ ׁשַא סָאד

 רעד ןעוועג זיא עּפָאריײא ןקינייארַאפ וצ וואורּפ סנָאעלָאּפַאנ .ןקעמּפָא טשינ

 ןעזעגסיוא טָאה'ס ױזַא יו .רענעגנולעג-טשינ רעבָא ,רעשיטנַאגיג רעקיצנייא

 סעירָאטַאמערק ןוא ןטעצַאק יד -- ,עּפָארײא רעביא עינָאמעגעה סדנַאלשטיײיד

 -רוטלוק, עטירד סָאד טנעניטנָאק ןרעביא טרעיול טציא .םעד ןגעוו ןלייצרעד

 טרעכיײרַאב ןבָאה ייז .רעניַארקוא יד --- םורסנבעל ןשיאעּפָאריײא ןיא ?קלָאפ

 עדרָאמ יד .םָארגָאּפ םעד :ךַאז ןייא טימ ?עיצַאזיליוויצ , עשיאעּפָאריײא יד

 סעירופ עלַא .טנעניטנָאק ןטּפשמרַאפ ןרעביא טעוװער ַאטיקינ לָאכָאכ םנופ

 ןצַארטַאמ יד ףיוא קיאור וצ טשינ ןפָאלש ןשטייד יד .טירט ענייז ןטיה

 רָאנ ,ייז טקיניײּפ ןסיוועג סָאד טשינ .רָאה -ןעיורפ עשידיא טימ טליפעגנָא

 .טליּפשעגסיױא ןענעז רעטעג-רוטלוק עלַא .טּפשמ רעכעלטכישעג רעד

 ַא .ענורַאּפש רעדעי ןופ טמעטָא דחּפ רעשילַאמינַא ןַא ,טײקטסוּפ ַא

 ַא .ןטניו יד רַאפ "ןירעדרעמרעדניק, סרעליש טרימַאלקעד עזומ ענעגושמ

 ,רעזיוהרעבָא ןירָאטקָאד עשירַאטָאנ יד יו סיוא טעז סָאװ ןירָאטקָאד עשטייד

 -- עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ ןעמונעגּפָא טשרע .ךוטרַאפ ןיא ע'ליּפמ ַא טגָארט

 ,רוטלוק עשטייד טסייה'ס



 ןוויטָאמ-עמַארד עשילביב

 ןטלעז רעבָא ,ןוויטָאמ עשיטַאמַארד טימ ללש ַא טגָאמרַאפ ךינת רע

 טָאה'ס ביוא .טרירעגוצ ייז וצ גרוטַאמַארד רעשידיא ַא ךיז טָאה ןעוו

 שיטַאמַארד ַא ןעמוקעגסורַא רעדייל זיא רעגַאװ ַאזַא ןענופעג ָאי ןיוש ךיז

 ךיז טָאה סָאװ חוכ רעד יו רעסערג ןעוועג זיא וויטָאמ רעד ."עלעביז,

 ,ןטסָאמרַאפ

 ןריפפיוא ליו רעדָא ףרַאד "המיבה, יד ןעװ זַא ,עקַאט ךיז טפערט

 ,גרוטַאמַארד ןשילױטַאק-שינַאּפש ַא וצ ןעמוקנָא יז זומ ,עמַארד עשילביב ַא

 םעד טלדנַאהַאב סָאװ עמַארד סנָארדלַאק טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע יו

 ,וויטָאמ-רמת:ןונמא

 ףיוא קרעװ עקידנצנעלג ייר ַא טָאה עיגרוטַאמַארד עשיזיוצנַארפ יד

 םעד זיב "רתסא; ןוא "הילתע; סניסַאר ןופ ןביוהעגנָא ,סעמעט עשילביב

 -ַאמַארד עשטייד יד וליפַא ."םודס; ןוא "תידוהי, ס'ודָארישז םענרעדָאמ

 סלעבעה ךירדירפ יו סעמַארד עשילביב-שיסַאלק עכלעזַא טגָאמרַאפ עיגריט

 .?רעיײבַאקַאמ יד, סגיוודול ָאטָא ןוא ?תידוהי,

 טשינ רוטַארעטיל רעשיאערבעה ןוא רעשידיא רעד זיא'ס סָאװרַאּפ

 ,םעלבָארּפ ךעלנייּפ ַא זיא ,עמַארד עשילביב עסיורג ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג

 לָאמַא טעוו עבַאגפיוא יד זַא ,ןפָאה רימָאל ןוא .טקַאפ ַא זיא טקַאפ ַא רעבָא

 -עטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ייס ,רעשידיא רעד ןיא ייס --- ןרעוו טזיילעג

 ,רעינַאּפש יד יו וויטָאמ ןשילביב םוצ רעטנענ ךָאד רימ ןענעז סעּפע .רוטַאר

 .ןשטייד יד ןוא ןזיוצנַארפ

 ןיא .רעטכָאט ס'חתפי ןופ וויטָאמ רעד ןעניז ןפיוא רימ טמוק לָאמטפָא

 רעד ךעלנע יװ .ןעמָאנ ןייק טשינ וליפַא לדימ עמערָא סָאד טָאה ך"נת

 -יפיא ןוא רעטכָאט ס'חתפי .ויטָאמ-ַאינעגיפיא ןשיכירג םוצ זיא וויטָאמ

 לזמ רעמ טַאהעג טָאה .ַאינעגיפיא רעבָא ,רעטסעווש-לרוג ייווצ --- ַאינעג

 טלעוװ רעד ןיא ןעמָאנ ןטסנעש םעד ןטכַארטוצ רימָאל) רעטכָאט ס'חתפי יו

 .(ריא רַאפ

 עשיכירג עסיורג יד טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה וויטָאמ-ַאינעגיפיא ןטימ
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 ןופ ךיז יז טזייווַאב ןרוטַארעטיל ענרעדָאמ יד ןיא וליפַא ןוא .רעקיטַאמַארד

 .ויטָאמ םעד ףיוא סעמַארד ייווצ טָאה ןײלַא עטעג .טייצ וצ טייצ

 ןשילביב םנופ רעטכָאט עשיגַארט ,ענייש יד ?רעטכָאט ס'חתפי ןוא

 סָאװ תורוש עשילביב רָאּפ יד ןשיװצ ףָאלש ןקיביא םעד טפָאלש טפוש

 -ַאמַארד ןשידיא ןתמא ןַא ןופ טרָאװ-ףושיכ סָאד רָאנ .טעמדיוועג ריא ןענעז

 .ףָאלש ןקיבײא םעד טָא ןופ ןקעוופיוא יז ןָאק גרוט

 םעד -- ךלמ ןשידיא ןטשרע םנופ טלַאטשעג יד ףיוא טצילב ןוימד ןיא

 רעכעה ּפָאק ַא טימ ;רעדעצ ַא יו קנַאלש ןוא טלעוו יד יו ןייש ,לואש ךלמ

 ןעגנוי סרעטָאפ ןייז ןופ םענייא טימ ךיז טזָאל רע .לארשי ןיא עלַא יו

 טניפעג סנילעזייא יד טָאטשנָא רעבָא ,סנילעזייא ענעגנַאגעג"ןריולרַאפ יד ןכוז

 טבלַאז ןוא ןגעקטנַא איבנ רעד םיא יז טגָארט טכירעגמוא .ןיורק ַא רע

 ,ריא רַאפ טיירגעגוצ טשינ שיכיסּפ זיא רע .םוטַאפ ןייז טרעוו ןיורק יד .םיא

 :וויטיסנעס וצ זיא רע .רעשרעה ַא ןופ טלַאטשעג"טכַאמ יד טשינ זיא רע

 ךיז-ךיא םעד ףיוא טרירטנעצנָאק רעמ זיא סָאװ רוטַאנ עוייטקעּפסָארטניא ןַא

 "ךייז, ןשיוצ ךיז טלקַאװ סָאװ טעלמַאה רעשילביב ןימ ַא .ךיז-םורַא םעד יו

 ,גָאלָאנָאמ ןסיורג םענעי םיא ןופ רימ ןטרַאװרעד עגר עדעי .?ןייז טשינ; ןוא

 רעדעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ןײלַא ךיז טימ סעומש םענעי

 .ערעמיכ ַא ?ןיורק יד זיא סָאװ ;ןטָאש ַא ?ךיא ןיב רעוו .רוטַאנ-טעלמַאה

 טרעדנואוועג ךיז ןבָאה *? םיאיבנ יד ןשיוװצ ךיוא סע טסייה לואש זיא;

 זיא רע .טנעקעג טשינ םיא ןבָאה ייז זַא ןמיס ַא ,טייצ ןייז ןופ ןשטנעמ יד

 םיא וצ טרילעּפַא קיזומ .תוקפס טימ לופ ,רוטַאנ עשירעלטסניק ַא ןעוועג

 יװ לַאטַאפ ױזַא טקנוּפ םיא רַאפ טרעוו ףרַאה ס'דוד .םיא טקיאורַאב ןוא

 .ןוחצנ ןופ לָאבמיס ַא ןיורק יד זיא ן'דוד רַאפ .איבנ םנופ לוק עזייב סָאד

 ,רַאמשָאק ַא -- ן'לואש רַאפ

 רעד ןיא טגיל עידעגַארטילואש רעד ןופ טנעצקַא רעשיטַאמַארד רעד

 -קערש עכעלרעניא יד .ךלמ ןקיזָאד םעד ןופ טײקטריסנַאלַאב-טשינ רעשילעז

 טפרַאװ רע ןעוו וליפַא .טייקכעלקריוו עטעקַאנ יד םיא רַאפ טלעטשרַאפ עיזיוו

 טָאה רע זַא ליפעג סָאד ריא טָאה ,טשינ טפערט ןוא ן'דוד ןיא זיּפש םעד

 ןיא יו ,טקינײּפעג םיא טָאה סָאװ ,םָאטנַאפ ַא ןיא זיּפש םעד ןפרָאװעג רעכיג

 רעגירק רעטינעג ַא ןעועג לואש זיא ףוס לכ ףוס לייוו ,דוד ןלַאער םעד

 ,רעפרַאװ-זיּפש רעטינעג ַא טניימ סָאד ,טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו

 רַאפ עבַאגפיא עשירעלטסניק ַא טלַאטשעג-לואש יד זיא לכה-ךס ןיא



 477 } ןטפירש עצטלמַאזעג

 "יגַארט ַאזַא רַאפ -- רעמ ךָאנ ןוא .,יקסוװעיָאטסָאד יו רעקיטילַאנַא-המשנ ַאזַא

 ,ריּפסקעש יו רעק

 ,ןײלַא אמתסמ טיײיטשרַאפ ריא ? דייר וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןגעקטנַא

 סרעטסיירט .ל ןופ רעטַאעט-טסנוק סעצרַאװש סירָאמ ןיא גנוריפפיוא יד

 ,"גינעק-ךוטסַאּפ רעד;

 רעד ןופ עטַאיּפ רעד וצ טשינ וליפַא טכיירג עמַארד סרעטסיירט רעזייל

 רעד זַא ,טסייה סָאד .'א לאומש ןיא טלייצרעד טרעוו יז יו עמַארד-לואש

 טשינ וליפַא ךיז טָאה סָאװ ,לקילרַאק ַא ןגעקטנַא זיר ַא ץלַא ךָאנ זיא וויטָאמ

 .ףיורַא ןָאט וצ עּפַארד ַא ןטסָאמרַאפ

 ,ךוטסַאּפ ַא ןעועג טשינ זיא לואש .,שלַאפ ןיוש זיא ןײלַא לטיט רעד

 רעד סָאװ סָאד .ףוג לעב ןכעלגעמרַאפ ַא ןופ ןוז רעד ןעוועג רעכיג זיא רע

 "ןריולרַאפ יד ןכוז ןזָאל ךיז ןוא גנוי ַא ןעמענ ןסייהעג םיא טָאה רעטָאפ

 ןוא ןעגנוי טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד זַא ,טזיײװַאב סנילעזייא ענעגנַאגעג

 אמתסמ ןעוועג ןענעז סנילעזייא יד ,טקיטפעשַאב טָאה רע סָאװ ןדיומ אמתסמ

 ןוא ןײלַא גני םעד טיורטעג טשינ טָאה רע זַא ,םיא רַאפ לופטרעוו ױזַא

 ןעניפעג וצ ייז םענייז שרוי םעד טקישעגטימ

 םעלבָארּפ-לואש סָאד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רעטסיירט ליפיוו ףיוא

 טָאה רעטסיירט סָאװ ,הּפצר בייו-סּפעק םעד ףיוא ןזייוואוצנָא גונעג זיא

 ןרוטַאנ ךיז-ןיא ,עטרעווָארטניא עכלעזַא .עמַארד רעד ןיא טע'הצילמיעגניײרַא

 זיא הּפצר ןעוו וליפַא ,המלש ַאלַא סעקינרעבייוו ןייק טשינ ןענעז לואש יוװ

 ּפעצ יד רַאפ ןעמונעגנָא יז גרוטַאמַארד רעתמא ןַא טלָאװ ,ך"נת ןיא ןַארַאפ

 ,ןפרָאװעגסױרַא יז ןוא

 ,ןוַאלק ַא טכַארטעגנײרַא ריּפסקעש טלָאװ ,רוגיפ ַא ןטכַארטנײרַא ביוא

 ,ךלמ םנופ טלַאטשעג עשילָאכנַאלעמ יד טרידָארַאּפ טלָאװ סָאװ ,ץל-ףיוה ַא

 געמ ,סערעמיכ ךָאנ ךיז ןגָאי ןדעי ןופ םילבה לבה םעד ןכָארטשעגרעטנוא

 .ןיורק עכעלגינעק יד ןייז סע

 ייס ןטכױלַאב לָאז סָאװ ץילב ןשירענָאיזיװ ןייא ןייק טשינ טעז ריא

 טשינ טרעה ריא .רעליּפשנגעק ענייז ייס ,טלַאטשעג-טעלמַאה עקיזָאד יד

 יד ןליפַא ,ךלמ םנופ םוהת ןשילעז םעד ןקעלּפטנַא לָאז סָאװ טרָאװ ןייא ןייק

 ,עיזַאטנַאפ לקערב ןייק טשינ טָאה גרוטַאמַארד רעד לייוו ,שימענַא זיא הפשכמ

 לסילש םעד ןענופעג ענעצס-הפשכמ רעד ןיא טלָאװ גרוטַאמַארד רעתמא ןַא

 .גינעק ןשינעטסַארװעג םעד ןופ טימעג סָאד ןקינייּפ סָאװ ,סנטָאש עלַא וצ
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 עכעלרעניא ןַא יװ טסייג סאיבנה לאומש ןופ ךיז ןזייװַאב סָאד זיא ױזַא

 .טױט סאיבנ םעד ךָאנ וליפַא ךלמ ןטרעדורעצ םעד טשרעהַאב סָאװ ,עיזיוו

 ןויטיסנעס ןלעדייא םעד טימ ליּפש עכעלרעדיוש ַא טליּפש לרוג רעד

 רעבָא 1 דוד רעגלָאפכָאנ ןייז ןופ דניז יד ןגעקטנַא דניז ןייז זיא סָאװ ,ךלמ

 .עוויסַאּפ -- לואש .,רוטַאנ עוויטקַא ןַא זיא רע .לרוג םעד טקיצָארט דוד

 סעיצַאניצולַאה טעז לואש .ייז ןגעק רעדָא טימ טלדנַאה ;ןשטנעמ טעז דוד

 ,םיא ןרעצרַאפ ייז ןוא

 ,עמַארד סרעטסיירט ןיא טשינ ,ןַארַאפ טשינרָאג זיא ןעמעלַא םעד ןופ

 .יענעצס ַא -- גוא ןטימ לטניּפ ַא ?ישזער יד .ישזער סעצרַאװש ןיא טשינ

 ןוא גױא ןטימ טלטניּפעג לָאמ ןצרעפ .ענעצס ַא -- גיוא ןטימ לטניּפ ַא

 ,*ַאמַארד ַאל ַאטיניפ;

 ;עניב יד ןָא טשינ וליּפַא ןעמערַאװ סענעצס-גיוא-ןטימ-לטניּפ עכלעזַא

 סעּפע ןופ ךָאנ טסעומש רעוװ .ןקוקוצנייא ךיז טייקכעלגעמ יד טשינ ךייא ןביג

 .ןעזרעד ןוא ןעז

 הּפצר ."ךַארּפש-ןעמולב; ַאזַא טימ סעּפע ןדלעה יד ןדייר ,םעד ץוח ַא

 רעמ ךיד ןצייר, : יו רעטרעוו "עשיטעָאּפ, עכלעזַא טימ ךלמ םעד טפושיכ

 טימ טרימשַאב ריד רַאפ בייל ןיימ בָאה ךיא *? רעדילג עדנור עניימ טשינ

 "עגפיוא םיריוטקָאד יד ייב ךיז טלָאװ לָאטיּפש-ויװלעב ןיא וליפַא ."לייאנזיור

 .ךַארּפש ַאזַא ןופ רָאה יד טלעטש

 רעד ףיוא לואש ךלמ םנופ טלַאטשעג עקנַאלש ,עכיוה יד זיא ואוו ןוא

 רעד זיא ואו ."לארשי ןיא עלַא ןופ רעכעה ּפָאק ַא טימ לואשג ?עניב

 םעד ןופ ןּפיל יד ןוא םינּפ םנופ ןקוצ עזעוורענ סָאד ,טסעשז רעזעוורענ

 -רַאפ סָאװ דרָאב-ןיטוּפסַאר עטיירב יד סָאװ וצ ןוא ? ךלמ ןשינעטסַארווענ

 ?ךלמ םנופ קימימ יד ףיוא טקעד יװ רעמ טקעד

 סָאװ ,גנוריפפיוא רעד ןופ עקיסעמלקַאטקעּפס עצנַאג סָאד סָאװ וצ ןוא

 ןעז ןעד זנוא סע טזָאל ?ףױא טקעד סע יװ רעמ טבױטרַאפ ,טכליהרַאפ

 ?גינעק ןשיגַארט םעד ןופ רעטנָאלּפ-המשנ םעד ןרעה ןוא

 רעבָא .לקַאטקעּפס םוצ טײקכַאװש ַא טָאה ץרַאװש סירָאמ זַא ,סייוו ךיא

 רעשידיא רעד רַאפ ןיימ ךיא !ןדיא רַאפ טוג טײקכַאװש עקיזָאד יד זיא

 ?עניב

 םעד ףיא םליפ ןטימ ןרירוקנָאק ןענָאק טשינ לָאמנייק טעװ עניב יד

 םליפ רעד סָאװ סָאד עניב יד רעבָא טָאה רַאפרעד .,לקַאטקעּפס ןופ טיבעג
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 עקידנרירביו סָאד ,םעטָא ןכעלשטנעמ ןעמערַאװ םעד :טשינ טגָאמרַאפ

 ךרוד טמעטָאעגסױרַא רעדָא טדערעגסױרַא ,טרָאװ עכעלשטנעמ עטקעריד

 טנײװעגסױרַא ןוא טכַאלעגסױרַא ןרערט ןוא רעטכעלעג ;ןּפיל עקידעבעל

 .רעדליבנטָאש עטליקעגּפָא ןופ טשינ ןוא ןשטנעמ עקידעבעל ןופ

 יװ ָאט .ןסיו סָאד לָאז רע זַא לַארטַאעט גונעג זיא ץרַאװש סירָאמ

 -רעכעל יד טליפרעד טשינ רע טָאה יצ ?ענעצס-טכַאלש יד רע טזָאלרעד

 הּפצר ענָאזַאמַא יד ןָאטעג טָאה סָאװ ןוא ? טכעפעג-דרעווש םעד ןופ טייקכעל

 ?ןעמעוו ?"רעדילג עדנור עריא טימ טציירעג , רעטייוו ? דלעפטכַאלש ןפיוא

 -טולב יד ?רנבא לַארענעג ןקידננריגערטניא םעד ? ךלמ ןטּפשמרַאפ םעד

 ?טנורגרעטניה ןיא עיצַארָאקעד עטיור

 ,טנעמירעּפסקע רענעגנולעג-טשינ ַא ןעוועג זיא "גינעק-ךוטסַאּפ, רעד

 ןופרעד רימ ןפרַאד ...!7 סָאװ זיא ,ונ .שילַארטַאעט ייס ,שיגרוטַאמַארד ייס

 לבמַאסנַא רעד .ןענרעל ןליוו סָאװ ,יד סעּפע טנרעל לַאפכרוד ַא זַא ,ןענרעל

 .ןעלבמַאסנַא ןעצ רַאפ עיגרענע טָאה ץרַאװש סירָאמ ןוא ,רעטוג ַא זיא



 גָאט -סטרובעג ַא טעווַארּפ עטַאט ןיימ

 עשימַאניד סָאד .עשרַאװ ןיא טבעלעג ךיא בָאה 1928 רָאי םעד טניל

 עשרַאװ .טריריּפסניא ןוא טרעטסײגַאב ךימ טָאה ןלױּפ ןיא ןבעל עשידיא

 ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןעמוקַאב ביל בָאה ךיא .םייה עתמא ןיימ ןרָאװעג זיא

 זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג בָאה ךיא .סטנעָאנ ןוא סנגייא סעּפע יװ ןליױּפ ןופ

 ןופ ליפעג ַא טימ .עינעמור ןיא ןרָאװעג ןריובעג תועט יּפ לע ןיב ךיא

 עשרַאװ טזָאלרַאפ ךיא בָאה ייוומייה ןרעפיט ךָאנ טימ ןוא סורדרַאפ ןפיט

 ,1938 ןיא

 טשינ ךיא בָאה ןליוּפ ןיא טבעלעג בָאה ךיא סָאװ רעבָא טייצ רעד ןיא

 וװענעשעק ,סַאי ,ץיווָאנרעשט ןיא טניירפ עניימ ןוא החּפשמ ןיימ ןסעגרַאפ

 ןכָאװ עכעלטע ףיוא טּפַאכעגּפָארַא ךיז ךיא בָאה רָאי סעדעי .טסערַאקוב ןוא

 .עטנעָאנ עניימ טימ ןעגנערברַאפ ןוא ךיז ןעז וצ

 וצ ןעמוקעג רעדיו רָאי סעדעי יוו ךיא ןיב ,טייצ-רעמוז ,1924 ןיא

 ,ץיווָאנרעשט ןיא טעברַאעג ןוא טבעלעג לָאמצנעד טָאה עילימַאפ ןיימ .טסַאג

 יָאנרעשט ןפיוא הבצמ ריא ףיוא .טיוט רָאי ריפ ןעוועג ןיוש זיא עמַאמ יד

 ךיא .זרעפ רעשידיא ַא רעניימ טצירקעגסיוא זיא םלוע-תיב ןשידיא רעציוו

 רעקיזָאד רעד רַאפ רעייגייברַאפ ַא ּפָא ךיז טלעטש טייצ וצ טייצ ןופ זַא ,ףָאה

 ןוא, :דילסקלָאפ ןשיליוּפ ןיא ךיז טגניז יו ,ןוא רעביא טנעייל ;הבצמ

 ."ןייג רעטייוו טעוו
 ןעמוקעג לָאמַא רעדיוװ ,טגָאזעג יו ,ךיא ןיב 1924 רעמוז םענעי ןיא

 עטַאט ןיימ ךיז טָאה טיט סעמַאמ ןיימ טניז .ץיווָאנרעשט ןייק טסַאג וצ

 רעכעליירפ רעד ,רעטסיימ-רעדיינש רעקנַאלש לָאמַא רעד .טרעדנעעג קרַאטש

 רָאה יד .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא יו סעּפע זיא רעגָאזלטרעװ ןוא רעלציוו

 גנַאל ן'העש רע טָאה טעברַא גָאט ַא ךָאנ .סייוו ןצנַאגניא ןרָאװעג ןענעז ענייז

 ַא ןיא טּפַאכעגּפָארַא ךיז רעדָא ,רעדורב ןיימ טימ ךַאש טליּפשעג רעדָא

 ."ןיוו עלעטרעפ ַאק ןעקנירט רעלעקנייוו

 טעמכ ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ רע זיא גָאט-רעמוז םענייש ַאזַא םענייא ןיא

 ףיוא טכַאנרעדפיוא טנייה ךיד טעברַאפ ךיא, :טגָאזעג רימ קידוועמעש יו

 ."רעלעקנייוו ןיא 'םידיסח יד' ייב ןייוו לזעלג ַא

}0 



 481 ןמפיוש עצלמַאזעג

 טשינ טָאה רע סָאװ ,ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ףיוא ןטעברַאפ רעטסעווש ןוא רעדורב ןיימ ךיוא רָאנ ,טסַאג םעד ,ךימ רָאנ

 ,ןייוו לזעלג ַא

 םעד רענייא ךיז ןבָאה רימ ? םיצולּפ סָאװ .רעמ רעד ָאד זיא סעּפע

 .ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טקוקעגנָא ןטייווצ

 "ןענילַארַאק רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה םידיסח יד ןופ רעלעקנייוו רעד

 ןבָאה ,םידיסח רערגעדַאס ,קָאטשניײװ סחנּפ ןוא השמ ,רעדירב ייווצ ,סַאג

 ,רשכ ןעוועג זיא ןייו רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעלעקנייו םעד טנפעעג

 ךיא -- טּפַאכעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא םייוג וליפַא .טוג ןעוועג זיא רע רעבָא

 זיא ןייו לזעלג טוג ַא ביוא זַא -- םיניבמ רָאנ ,םירוכיש ןייק טשינ ןיימ

 ,םידיסח; יד ייב רָאנ סָאד

 טנָאקעג רע טָאה ןייו עלעטרעפ ַא ייב .ןיבמ ַא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 םעדכָאנ טשרע ןוא גנוצ רעד ףיוא ןטלַאה ןּפָארט ןדעי .,ייווצ-העש ַא ןציזּפָא

 ,ןעמוג םעד ןוא גנוצ רעד ןופ המכסה יד ןעמוקַאב טָאה ןייוו ןּפָארט רעד יו

 ןעגנולשעגּפָארַא טשרע םיא רע טָאה

 ."ןסינעג , ןופ רָאנ ,"ןסיג, ןופ ןטלַאהעג טשינ רע טָאה ןיבמ רעדעי יו

 ַא סטָאג זיא ןייוו ןּפָארט רעטוג רעדעי זַא ,ןעוועג זיא עמָאיסקַא ןייז

 ,ןפרַאװו טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ןרערט סטָאג טימ ןוא רערט

 רעטסעווש ןיימ ןוא רעדורב ןיימ ,ךיא --- רימ ןענעז טכַאנרעדפיוא םענעי

 ,רעלעקנייוו ןיא "םידיסח; יד וצ ןעמוקעג -- |

 ;טניירפ סנטַאט ןיימ -- שיט םעד םורַא .שיט רעטקעדעג ,רעגנַאל ַא

 סטָאג; טימ רעשעלפ עקיכייב ,עסיורג שיט ןפיוא .סרעטסיימ-רעדיינש עלַא

 רעלעג ,רעסיורג ַא טימ ,דיא רערַאד ,רעכיוה ַא ,עלעדנעמ 'ר ."ןרערט

 ףתוש רעטקעריד ַא שטָאכ ,םידיסח רערעגעדַאס יד ןופ רענייא ןוא דרָאב

 רעשעלפ ןגָארטעג טָאה .רענידַאב רעד ןעוװעג דימת רע זיא ,טפעשעג םוצ

 .ימַארטסַאּפ טימ רעלעט ןוא ןייוו

 ,רעדניק ,זנוא טָאה רע ;שיט םייב ןָא-ןביוא ןסעזעג זיא עטַאט ןיימ

 ,"םייחל, זנוא טימ ןעקנורטעג ןוא ןייוו ךעלזעלג וצ ןסָאגעגנָא

 םעד :7? םיצולּפ סָאװ; םעד ןענַאטשרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ

 ליטש ןציז זיא ליטס ןייז .ךרד סנטַאט ןיימ טשינ סעּפע זיא'ס .םַארָארַאט

 עקיטכיל סטָאג, ןּפָארט ךָאנ ןּפָארט ןסינעג ןוא ךיז רַאפ ןייוו זָאלג ַא טימ

 ."ןרערט
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 .ןרָאװעג רָאלק ץלַא זיא דלַאב רָאנ

 ןייו זָאלג ַא טימ לקנעב ַא ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 'ר רעקידנעילפ רעד .טליטשעגנייא ךיז טָאה למוט רעד .טנַאה רעד ןיא

 ,טנַאה רעד ןיא ימַארטסַאּפ רעלעט ַא טימ ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ זיא עלעדנעמ

 ,"רָאי קיצפופ ןוא ריפ טלַא טנייה רעוו ךיא, : ןביוהעגנָא טָאה עטַאט ןיימ

 ,טכַארטרַאפ ךיז ןוא לזעלג םנופ ןָאטעג ּפוז ַא טָאה רע

 ןיימ ייב .גָאטסטרובעג ַא -- טכַארטעג ךיא בָאה -- סָאד זיא סָאד טָא

 .געטסטרובעג ןייק טעװַארּפעג טשינ זנוא ייב רענייק טָאה ןבעל סעמַאמ

 ."סעדָאמ עשטייד, יד ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ

 54 טלַא טנייה רע ךיא יו ױזַא; :טדערעג רעטייוו טָאה עטַאט ןיימ

 ןיימ ןוא רָאי 54 ייב ןברָאטשעג זיא ןועמש עדייז ןיימ יוז ױזַא ןוא רָאי

 ןוז רעטסטלע ןיימ יוװ ױזַא ןוא רָאי 54 ייב ןברָאטשעג זיא םהרבא עטַאט

 טשינ סייו ךיא לייו -- םיא רַאפ ךיא ליוו ,ןלױּפ ןייק קירוצ טציא טרָאפ

 ."ןבעל ןיימ ןופ סעּפע ןלייצרעד -- ןעז לָאמַא ךָאנ םיא ךיא לעװ יצ

 -בילעג טָאה סָאװ ןוא טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןייוו זָאלג סָאד

 "ירָאמ ָאטנעמעמ, רעד .רעלעקנוט ןרָאװעג רימ ךיז טכוד זיא ,דנָאלב טקיט

 .סנטָאשרַאפ סע טָאה

 זיא סָאװ ,רעטסיימ-רעדיינש םוצ טדנעוװעג ןעוועג ןענעז ןגיוא סנעמעלַא

 'ר רעקנילפ רעד .טנַאה רעד ןיא ןייוו זָאלג ןטימ לוטש ןפיוא ןענַאטשעג

 ;טנַאה רעד ןיא ימַארטסַאּפ רעלעט ןטימ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עלעדנעמ

 .טלעטשַאב סע טָאה'ס רעוו ןסעגרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה רע

 טסייה ,ןסָאלשַאב טָאה רע .ריפניירַא םעד טקידנערַאפ טָאה עטַאט ןיימ

 רָאי 54 .גָאטסטרובעג ןייז ןרעייפ וצ ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,סע

 ןברָאטשעג זיא רעטלע םעד ןיא .עטַאד עקיטכיוו ַא ןעוועג םיא רַאפ ןענעז

 טשינ סָאװרַאפ ? ןעשעג ןָאק'ס סָאװ טסייו רעוו .עטַאט ןייז ןוא עדייז ןייז

 ַא ןיא סָאװ וצ ,יַא .ןבעל ןגייא ןייז ןגעו רעדניק ענייז סעּפע ןלייצרעד

 יד ןענעז ,סנטשרע ,זיא ?ןשטנעמ עדמערפ טימ שיט ַא רַאפ ןוא רעלעקנייוו

 / צלַא .טניירפ ענייז ןעוועג ןענעז סָאד .עדמערפ ןייק ןעוועג טשינ ןשטנעמ

 / םידיסח רערעגעדַאס יד ןופ םידיסח עלַא ; ןייוו לזעלג טוג ַא ףיוא "םיניבמ,

 .רעלעקנייוו רעייז ןוא

 רקיע רעד רעבָא .עזָארּפ ןיא ןעוועג זיא ,טגָאזעג יװ ,ריפניירַא רעד
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 ןטריזיװָארּפמיא ןַא טימ ןעגנוזעג טָאה רע .ןעמַארג ןיא ןעוועג ןיא טנוװָא םנופ

 .ןבעל ןגייא ןייז ןגעוו ןעמַארג עטריזיװָארּפמיא טימ ןוא ןוגינ

 סָאד רעבָא ןעמַארג וצ ביל טָאה עטַאט ןיימ זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 ךס ַא ,רעמ סעּפע ןעוועג זיא טנוװָא םענעי טריזיװָארּפמיא טָאה רע סָאװ

 אטח לע ןַא ,קיטייוו ַא ןוא יודיוו ַא ןעוועג זיא סָאד .םַארטש:םַארג יו רעמ

 -עגפיוא זיא סָאװ ,ענייז טנגוי ענעגייא יד ןענָאמרעד ַא ;טסעטָארּפ ַא ןוא

 ,קרַאמ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ;עלעטעטש שיצילַאג-חרזמ ןיילק ַא ןיא ןעגנַאג

 ַא ןגעו ;ץחרמ ןיא ןדיא יו עטָאלב ןיא טקיווקעג ךיז ןבָאה םיריזח ואוו

 עמורפ ןגעװ ;ןטנװָא יד ןיא טריצַאּפש טָאה גרַאװגנוי ואוו ,*עינַאבעלק,

 לרעדיינש ַא ןוא קינטנעצָארּפ ַא ,קַאמורפ ַא דיא ַא ןגעוו ; סעקַאמורפ ןוא ןדיא

 עלָאר עקידנרידיצעד ַא ןליּפש וצ טרעשַאב ןעוועג זיא ןדייב סָאװ רעקיוה ַא

 .ןבעל ןייז ןיא

 ,ןטנעמָאמ עסיוועג זיולב רָאנ ,ןלייצרעדרעביא ליוו ןוא ךיא ןָאק ץלַא טשינ

 םענייז ןוא רעגנַאמ ןועמש ,ןדייז ןייז טרעדלישעג טָאה רע ןייש יו

 ןייז וצ זיב ןרָאיירדח ערעייז ןופ ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשרבח יד .רבח ַא

 ַא ןיא ,עטכישעג"ןתנוהי ןוא דוד עכעלרעדנואוו ַא זיא סָאד ,טיוט סנדייז

 .ןרערט סױרַא טנייה ךָאנ רימ ייב טפור סָאװ ,עלעטעטש שיצילַאג-חרזמ ןיילק

 ןייז זיא ןברָאטשעג זיא ,עדייזרעטלע ןיימ ,עדייז סנטַאט ןיימ ןעוו

 ןייז ןייז ספות טנָאקעג טשינ טָאה רע ןכָארבעצ ןצנַאגניא ןרָאװעג רבח

 זַא ,רבק ַא ךיז רַאפ טלעטשַאב טָאה רע ןוא .טיוט ןקיטייצירפ סרבח ןטסעב

 ,רבח ןטבילַאב ןייז ןבענ ןייז רבקמ םיא ןעמ לָאז ןעמוק טעוװ טייצ ןייז ןעוו

 ,עדייז ןיימ .שרעדנַא ןעשעג לָאז'ס זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד רעבָא

 רעד טָאה ָאד .רבח סנדייז-רעטלע ןיימ ןופ רעירפ ןברָאטשעג זיא ,םהרבא

 טכַארבעג יז רבח ןייש ױזַא טנָאקעג טָאה סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיא

 זיא הנעט ןייז .רבק ןטלעטשַאב ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע :ןברק ַא

 ; טריפעגסיוא טָאה רע ןוא ."רבח ןטסעב םנופ רעכליב זיא ןוז ַא זַא; ,ןעוועג

 .סנדייזרעטלע ןיימ ןבענ ךיז טניפעג רבק סנדייז ןיימ

 סָאװ רָאנ .רבח סנדייז-רעטלע ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד טשינ קנעדעג ךיא

 טגָאמרַאפ טָאה רָאי ץנַאג ַא ןופ דיא ַא סָאװ ,זיא רקיע רעד 1 ןעמָאנ ַא זיא

 ןעוועג זיא טפַאשביל יד ןוא ןדיא ןטייווצ ַא רַאפ טפַאשביל ליפיוזַא ךיז ןיא

 ,טיוט םנופ רעקרַאטש

 םידיסח יד ייב טפַאשרבח רעד טָא ןגעוו ןעגנוזעג טָאה עטַאט ןיימ ןעוו
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 ןענעז ןעמַארג ענייז יצ ןרילָארטנַָאק וצ ןסעגרַאפ ךיא בָאה ,רעלעקנייוו ןיא
 טליפעג בָאה ךיא ."עשיטסיכיזניא, רָאג יצ ,עשיטנַאמָאר ,עשיסַאלק ןעוועג
 ,עיזעָאּפ עתמא טרעהעג בָאה ךיא זַא ,םישוח עלַא טימ

 ןגעו ;עדַאיליא ןייז ןיא רעמָאה ןעגנוזעג טָאה טפַאשרבח ַאזַא ןגעוו
 "שדַאיליא, רעד ןיא םירבח יד רָאנ .ך"נת רעד טלייצרעד טפַאשרבח ַאזַא
 יד ןוא ןרַאה עקיטכעמ ןוא עסיורג ןעוועג ןענעז ך"נת ןיא םירבח יד ןוא
 עָארג ,עטושּפ ןעוועג ןענעז עיפַארגָאיב רעטמַארגעג סנטַאט ןיימ ןופ ןדלעה
 ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיא ,ןדיא

 ױזַא ןעוועג זיא יודיוו רענעגנוזעג סנטַאט ןיימ ןיא ץלַא טשינ רעבָא
 טָא .םירבח ייווצ ןשיװצ ,טפַאשביל יד ,הבהא יד יװ ,ןייש ןוא שיטעטַאּפ
 ַא טַאהעג טָאה יז .עטַאלז עמומ ןייז ןופ טערטרָאּפ סָאד ןלָאמעג רע טָאה
 יד ןופ האובת יד טפיוקעגפיוא יז טָאה טייצ-טינש ,לטעטש ןיא םָארק-לעמ
 רעױּפ רענעי רעדָא רעד ןעוו ,טייצ-רעטניוו ןוא .םורַא רעפרעד עשירעױּפ
 ,דניזעגזיוה ןייז רַאפ לעמ לסיבַא סיוא םיא טלעפ'ס זַא טּפַאכעג ךיז טָאה
 ַא ןפיוקרַאפ םיא לָאז יז עטַאלז עמומ רעד וצ ןעמוקנָא טזומעג רע סָאה
 ,גרָאב ףיוא ןבעגעג וליפַא רעױּפ םעד טָאה עטַאלז עמומ יד ,לעמ לקעז
 יז תמחמ ,ייא-ייא-ייא ןעוועג טשינ ריא ייב זיא גָאװ יד !?ןעד סָאװ רָאנ
 טלעטשעג עטַאט ןיימ טָאה טנעצקַא ןצנַאג םעד .סופ ַא ןלעטשוצ טגעלפ
 טשינ ןוא םינּפ ריא ןלָאמעג טשינ טָאה רע .סופ סעטַאלז סעמומ ןייז ףיוא
 סופ סעטַאלז עמומ םעד ןלָאמ סנטַאט ןיימ .סופ ריא רָאנ ,טלַאטשעג ריא
 סופ סעטַאלז עמומ רעד .טייקרעטיב ןוא םזַאקרַאס טימ לופ ןעוועג זיא
 ,טייקידרשוי-טשינ ןופ לָאבמיס ַא רָאנ ,סופ ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא
 -ץרָאה ,עכעלרע ,עקידלושמוא ןדייל סופ ַאזַא בילוצ .טייקכעלרע-טשינ ןופ
 עמומ רעד ןעקנעדעג ןוא ןּפַאכ לָאמַא ךיז טעװ רעױּפ רעד .ןדיא ענשַאּפ
 ןפיוא לטעטש עצנַאג סָאד ןעגנערב ןָאק עטַאלז עמומ ןייא .סופ סעטַאלז
 ...?סעטַאלז עמומ יד -- ייז ףרַאד רעוו .רעייפ

 רעד ,דיא רעד ןעועג זיא רעװ ?עטַאלז עמומ יד רָאנ ןעד יצ ןוא
 ןטנעצָארּפ עסיורג ןעמונעג טָאה סָאװ ,החּפשמ רענעגייא רעד ןיא ,קַאמורפ
 ןעוועג םיא ייב זיא לטעטש עצנַאג סָאד ? החּפשמ רענעגייא רעד ייב וליפַא
 ןלָאצסױא טנָאקעג טשינ םיא ייב לָאמנייק ךיז טָאה ןעמ .ט'נוכשמ'רַאפ
 ןבעגעגּפָא ךָאנ םיא טָאה ןעמ .טלָאצעג ןוא טצכערקעג ןבָאה ןדיא עלַא
 ןיימ .קינייװנסיוא ףיוא ארמג טַאלב ליפיוזַא ןעק רע ,טייקיניילק ַא .דובכ



 4851 ןטפירוש עטלמַאזעג

 רעדיוו ןיוש ףרַאד ןעמ .עטנייוורַאפ ַא ןעמַאמ ןייז ןעזעג לָאמטפָא טָאה עטַאט

 !רועיש ןייק טשינ רָאג טמענ'ס זַא .ןלָאצ

 "רעביא קרַאטש ךיז טָאה ,לגניא ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,עטַאט ןיימ

 רענעגייא רעד ןופ רָאנ טשינ ןרערט יד טימ ןוא גרָאז רעד טימ ןעמונעג

 רעד .תורצ עבלעז יד טַאהעג ןבָאה עלַא .לטעטש ןצנַאג םנופ רָאנ ,ןעמַאמ

 טנַאה רעד ןיא לטעטש עצנַאג סָאד טַאהעג טָאה ,קינטנעצָארּפ רעד ,קַאמורפ

 רעוו .טרָאװ ךיוה ַא ןגָאז וצ ,סּפיּפ ַא ןבעג וצ טגַאװעג טשינ טָאה רענייק ןוא

 ,לוק ַא ףיוא ןריטסעטָארּפ ךָאנ טסעומש

 ...זיב

 ךיוא אמתסמ זיא רע .רעקיוה ַא ,לרעדיינש ַא טבעלעג טָאה לטעטש ןיא

 טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא רָאנ .לטעטש םנופ ןדיא עלַא יו ט'נוכשמ'רַאפ ןעוועג

 זַא ,ףרַאד ןעמ ואוו טרָאד ןבירשעגנָא ןוא ןבעל סָאד טלעטשעגנייא רע טָאה

 .ץעזעג ןגעק זיא סָאװ ןטנעצָארּפ עכלעזַא טמענ רעד ןוא רעד

 טצעזעגניירַא קינטנעצָארּפ םעד ןוא גנושרָאפסיױא ןַא טכַאמעג טָאה ןעמ

 ,הסיפת ןיא

 ןיא ןעוועג ןענעז עלַא רָאנ ,טמעטָאעגּפָא יירפ טָאה לטעטש עצנַאג סָאד

 :רעקיוה םעד לרעדיינש ןפיוא סעכ

 "! ןדיא ַא ןרסמ לָאז דיא ַא,

 סָאד זיא ,לגניא ַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,ןטַאט ןיימ רַאפ רָאנ

 ,ןגיושעג ןוא טצכערקעג טָאה לטעטש ץנַאג ַא ,דלעה ַא ןרָאװעג לרעדיינש

 םעד ןגָארטעג"ןגעקטנַא ןוא טלכיימשעג ןבָאה דרעב עטגרָאזרַאפ טימ ןדיא

 ...!לרעדיינש ןייא רָאנ ,"תבש טוג , םעד ןוא *ןגרָאמ טוג , םעד קינטנעצָארּפ

 .רעדיינש ַא ןרעוו וצ ןסָאלשַאב טָאה עטַאט ןיימ ןוא

 ַא ייב לגניאנרעל ַא ןרָאװעג ןוא יײמָאלָאק ןייק סופוצ קעװַא זיא רע

 ,רעטסיימ רעיײמָאלָאק

 םיא לָאז ןוז רעטסטלע ןייז .ןסָארדרַאפ קרַאטש סע טָאה ןדייז ןיימ

 .השוב ַאזַא ןָאטנָא

 : טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ןטַאט ןיימ טימ זגורב ןרָאװעג זיא רע

 ?רעדיינש ַא ןופ רענעש הלגע-לעב ַא זיא סָאװ טימ ---

 :ץפיז ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה

 ךיז ןענרעל ייז זַא .טניימ ןעמ יו דרעפ עכלעזַא טשינ ןענעז דרעפ --

 -לעב רעד ןָאק ,געוו םעד ןענעק דרעפ יד זַא ןוא .ייז ןעקנעדעג געוו ַָא סיוא
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 רעד .טשינ סָאד ןעק הכאלמילעב ַא רעבָא .רפס ַא ןיא ןקוקנײרַא הלגע

 .רפס םייב טשינ ןוא טעברַא רעד ייב ןייז םיא ייב זומ ּפָאק

 טָאה טרָאד .ײמָאלָאק ןיא הכאלמ יד טנרעלעגסיוא ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 .הוח רעטכָאט ס'רעדָארב קיציא טימ טַאהעג הנותח רע

 טגעלפ רע זַא .ןרָאי עגנַאל ןטלַאהעגנָא טָאה ןדייז ןיימ ןופ זגורב רעד

 ןיימ טימ .רעדניק יד ןוא ןעמַאמ ןיימ ןעזעג רָאנ רע טָאה ,ײמָאלָאק ןייק ןעמוק

 .טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ רע טָאה ןטַאט

 רע .ןטַאט ןיימ ןעוועג לחומ עדייז ןיימ טָאה טעב-ןטיוט ןפיוא טשרע

 ,ןייז חילצמ ןסייהעג םיא ןוא טנַאה יד טגנַאלרעד םיא טָאה

 טנוװָא-רעמוז םענעי ןיא ןעגנוזעג עטַאט ןיימ טָאה ןעמעלַא םעד ןגעוו

 -יּפסניא ןַא ןעועג זיא'ס .רעלעקנייוו ןיא "םידיסח, יד ייב ץיווָאנרעשט ןיא

 רערעסערג ַא .ןטנעמָאמ עסיוועג רָאנ קנעדעג ךיא סָאװ דָאש ַא .גנַאזעג טריר

 ןיא רעטרעוו עטמַארגעג ענייז טנכייצרַאפ טשינ בָאה ךיא סָאװ ,זיא דָאש

 .ןוגינ ןטריזיװָארּפמיא םעד טנכייצרַאפ טשינ טָאה רעצעמע סָאװ

 .ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיא'ס זַא ,טכירעגמוא ױזַא ןעוועג זיא ץלַא

 עטשודיחרַאפ עצרַאוװש יד ןוא ןרערט סרעטסעווש ןיימ רָאנ קנעדעג ךיא

 ,רעדורב ןיימ ןופ ןגיוא

 רַאפ טנָאמרעד ךיז טָאה עלעדנעמ בר .לקנעב םנופ ּפָארַא זיא עטַאט ןיימ

 .ימַארטסַאּפ טימ רעלעט םעד טגָארט רע ןעמעוו

 ףיוא ןלױּפ טזָאלרַאפ בָאה ךיא רעדייא ,1928 ןיא ,רעטעּפש רָאי ריפ טימ

 רעטעפ ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז ײמָאלָאק ןייק ןרָאפעגנײרַא ךיא ןיב ,דימת

 ףיוא יז זיא ףוס לכ ףוס .טיוט ןעוועג ןיוש זיא עשטכור עמומ יד .לסָאי

 .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג קנַארק ןתמא ןַא

 רַאק ןייז טימ טריפעגניירַא ךימ טָאה שירפ רָאטקָאד רעיײמָאלָאק רעד

 טַאהעג ןרָאירעדניק עניימ ןיא טָאה סָאװ עלעטעטש סָאד .טעשטּפָאטס ןייק

 .םערָא ןוא ןָאטָאנָאמ ,ָארג ןעזעגסיוא טָאה ןענח עלַא

 ,םלוע-תיב ןפיוא טריפעגפיורַא ךימ ןבָאה טעשטּפָאטס ןופ ןדיא עכעלטע

 ןופ ןוא ןדייז-רעטלע ןיימ ןופ םירבק ייווצ יד טכוזעגפיוא רימ רַאפ ןבָאה ייז

 ױזַא ;טנעה עניימ טימ ןעמונעגמורַא תובצמ עדייב בָאה ךיא .ןדייז ןיימ

 ,ןטייווצ םוצ רענייא ןעוועג ייז ןענעז טנעָאנ

 ייב טכַאנ:רעמוז רענעי ןיא ןעגנוזעג טָאה עטַאט ןיימ יו ןעוועג זיא'ס

 -עשטּפָאטס יד ייב טגערפעגכָאנ ךיז בָאה ךיא .רעלעקנייוו ןיא "םידיסח, יד
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 רבק ןייז ןטָארטעגּפָא טָאה סָאװ רבח סנדייז-רעטלע ןיימ ןגעוו ןדיא רעט

 ערעטלע ןעקנעדעג רשפא .טסואוועג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,ןדייז ןיימ רַאפ

 .םלוע-תיב ןפיוא ןעגנערב וצ ייז רעווש .םייה רעד ןיא ןציז ייז רעבָא ,ןדיא

 יד ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ,םלוע-תיב ןפיוא ןענַאטשעג גנַאל ןיב ךיא

 ףרַאד רע ; טכַאנ טרעוו'ס זַא ,טנָאמרעד ךימ טָאה שירפ .רד זיב ,תובצמ ייווצ

 ןּפַאכנײרַא ךיז ךיא לעוװ רשפא .ןטרַאװ ןטנעיצַאּפ .ײמָאלָאק ןיא קירוצ ןייז

 ןייז ןופ סעּפע ןענעיילרעביא רימ רע טעוו טנװָא ןיא ןעצ םורַא םיא וצ

 גנוצעזרעביא רעד ףיוא טייצ ערעגנעל ַא ןיוש טעברַא רע -- גנוצעזרעביא

 .שידיא ףיוא "טסוַאפ, סעטעג ןופ

 .טייקיניילק ַא ןעוועג זיא רַאק רעד טימ ײמָאלָאק ןייק קירוצ געוו רעד

 ליבָאמָאטױא ןטימ .רעגנעל ךס ַא ,ךס ַא טרעיודעג סע טָאה דיוב סנדייז ןטימ

 לָאמַא דיוב סנדייז ןיימ טימ .עזָארּפ עלַאיווירט לקיטש ַא ןעוועג געוו רעד זיא

 ןיב דיוב סנדייז ןיא .עמעָאּפ עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג געוו רעבלעז רעד זיא

 ןרָאפעגטימ ןענעז רימ טימ .רישזַאסַאּפ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ ךיא

 : רעדנואוו טימ לופ ןעוועג זיא זנוא רַאפ ץלַא ןוא .עניימ ןרָאי-רעדניק עירפ יד

 ךיז טרעבליז טָא ןוא לייה ַא זיא טָא .עקנָאל ַא עז ,דלַאװ ַא עז ,ךייט ַא עז

 ַא יװ ײמָאלָאק ןוא טעשטּפָאטס ןשיווצ טפיול טורּפ רעד וליּפַא .טורּפ רעד

 ,םיניבמ ףיורעד ןענעז ןטעָאּפ ןוא רעדניק רָאנ סָאװ ,רונש ענרעבליז



 טעשטּפָאטס ןיא עבוַאט עבַאב רעד יב

 ,ױזַא ןייז עקַאט ףרַאד רשפא .טליּפשעצ רימ ייב ךיז טָאה ןורכז רע

 םענעגייא םנופ ןדָאזיּפע ןוא ןטלַאטשעג ןעוו רעטלע עסיוועג ַא ןַארַאפ

 : גנונערָאװ רעטצעל ַא טימ ןורכז ןייד ייברַאפ ןרעטיצ ייז .ךַאװ ןרעוו לָאמַא

 טסליפרעד וד ."דימת ףיוא ןשעלרַאפ ךיז רימ ןלעװ ,רעטציא טשינ ביוא;

 ,טולב ןוא שיילפ ןעוועג לָאמַא ןענעז ןורכז ןיא סנטָאש יד .וויטַארעּפמיא םעד

 ,"וד , -- ןענעז ייז

 .טעשטּפָאטס ןופ עבוַאט עבַאב יד ןענָאמרעד טציא ךיא ליוו עקַאט רַאפרעד

 ןרעטלע סעמַאמ ןיימ .קנעדעג ךיא סָאװ עבַאב עקיצנייא יד זיא יז

 ןיימ ךָאנ סייה ךיא .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו טיוט ןעוועג ןיוש ןענעז

 ךָאנ ןסייה רעטסעװש עגנוי ןיימ ןוא עניזוק ערעטלע ןיימ .רעטָאפ סעמַאמ

 .עמַאמ סעמַאמ ןיימ

 ןופ עבַאב יד ןעוו .עמַאמ ענעגייא ריא טקנעדעג טשינ טָאה עמַאמ ןיימ

 .דניק ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ עמַאמ ןיימ זיא ,ןברָאטשעג זיא דצ סעמַאמ ןיימ

 .ןעמָאנ ַא ןבילבעג זיולב זיא ריא ןופ

 זיא רע .רעטָאפ ריא ןגעו טלייצרעד טפָא עמַאמ ןיימ רימ טָאה רַאפרעד

 ייס ןוא טָאג וצ ייס -- טלַאטשעג עלַאעדיא ןַא ןעוועג ןגיוא סעמַאמ יד ןיא

 רעד ."סקעלּפמָאק-רעטָאפ, ַא טַאהעג שוריפב טָאה עמַאמ ןיימ .טייל וצ

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ןוא רעריצעּפַאט ַא ןעוועג זיא דצ סעמַאמ ןיימ ןופ עדייז

 .רעדָארב קיציא רעדָא רעריצעּפַאט קיציא

 טָאה ןעמ רעדָא ,דָארב ןופ טמַאטשעג עקַאט טָאה קיציא עדייז רעד יצ

 ךיא סייוו ,ליכשמ לקיטש ַא ןעוועג זיא רע לייוו רַאפרעד רעדָארב ןפורעג םיא

 .טגערפעגרעביא טשינ םעד ןגעוו לָאמנייק יז בָאה ךיא .טשינ

 רעטָאפ ריא יוװ ,ץלָאטש טימ טלייצרעד רימ טָאה יז יוװ רָאנ קנעדעג ךיא

 -שרעה רעדורב ןטסטלע ריא קרַאמ ןטימ ןיא שטעּפ טגנַאלרעד לָאמ ןייא טָאה

 -ַאב רעד ןוא ,רעדניק טימ בייוו ַא טַאהעג לָאמצנעד ןיוש טָאה סָאװ ,לכעמ

 ןוא -- השוב יד ןוא שטעּפ יד ןעגנולשעגּפָארַא טָאה רעדורב רעטבייוו

 ןטַאט ןרַאפ ןעוועג זיא ץרא-ךרד ַאזַא .גייווש ַא טכַאמעג

 !שטעּפ יד ןופ הביס יד ןעוועג זיא סָאװ ןוא
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 טָאה ,רעריצעּפַאט ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,לכעמ-שרעה רעטעפ ןיימ

 ךיז ףרַאד בנג ַא רָאנ; .ןסיוו סנדייז ןיימ ןָא טעברַא לקיטש ַא ןעמונעגנָא

 ןַא רַאפ טרפב ןטיה וצ סָאװ טשינ ךיז טָאה שטנעמ רעכעלרע ןַא ,ןטיה

 .?ןטַאט םענעגייא

 ןעוועג זיא טלייצרעד םיא ןגעוו טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ןעמעלַא םעד ןופ

 ןיק טשינ רעבָא ,םורפ ;ליכשמ ַא דיא ַא ןעוועג עקַאט זיא רע זַא ,רָאלק

 דימת ןבָאה ךיש יד ;טמעקרַאפ טַאלג ןוא טגעלפעג דרָאב יד ;קַאמורפ

 .עלעקנערּפש ןייק ןעוועג טשינ זיא ענייז םידגב יד ףיוא .טצנַאלגעג

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןוא קנַארק טסנרע ןעוועג זיא עמַאמ יד ןעוו וליפַא

 טימ ןוא טרעדנַאװעגמורַא ןגיוא עריא ןבָאה ,ףָאלש ןשיטילַארַאּפ ןימ ַא ןופ

 : טגערפעג יז טָאה ליומ ןטריזילַארַאּפ-בלַאה ַא

 ןיא ןענַאטשעג זיא רע ,ןעוועג ָאד טשרע ךָאד זיא רע ? רע זיא ואוו;

 טנעקרעד וליפַא ךָאד בָאה ךיא .רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע .לקניוו םענעי

 *..טנַאה ןייז ןיא עלעקעטש-ריצַאּפש סָאד

 עריא זיב טירט ייב טירט ןעגנַאגעגכָאנ ריא זיא שזַאמיא-רעטָאפ רעד

 .ןשָאלעגסיױא דימת ףיוא ךיז ןבָאה ןגיוא

 ןופ ןרָאפעג לָאמ ןייא ןיב ךיא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ עקַאט זיא

 -עגּפָא טונימ עכעלטע ףיוא ךיז טָאה גוצ רעד ןוא טשערַאקוב ןייק עשרַאװ

 עז ךיא זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה ,ײמָאלָאק עיצנַאטס רעד ףיוא טלעטש

 ןיימ ןוא עדייז ןיימ :סנטָאש ייווצ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןשטנעמ יד ןשיווצ

 רעייז זַא ןימלע-תיב רעײמָאלָאק ןפיוא ןרָאװעג רָאװעג ןענעז ייז .עבָאב

 טלייאעג ךיז ןבָאה ייז .עיצנַאטס-ןַאב רעײמָאלָאק יד ןרָאפייברַאפ ףרַאד לקינייא

 ןליפַא טָאה לדנייש עבַאב יד .ןסירגַאב וצ םיא סױרַא םירבק ערעייז ןופ

 ױזַא לייו ,לצנערק ַא ייז ןופ טכַאמעג ןוא ןעמולב דלעפ םנופ ןסירעגּפָא

 הגאד עקיצנייא יד .טסַאג ַא ןסירגַאב וצ טייל עקיטנייה ןופ עדָאמ יד זיא

 ןבָאה ייז זַא ,לקינייא רעייז ןענעקרעד ןלעוװ ייז ױזַא יו ,ןעוועג זיא ערעייז

 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ייז טָאה רע ןוא ןעזעג טשינ לָאמנייק םיא

 עכלעזַא ןרעהעג רשפא ןוא .סעיצַאניצולַאה עשיטעָאּפ ןיוש זיא סָאד רָאנ

 .ןרַאומעמ, ןימ םעד וצ ךיוא סעיצַאניצולַאה עשיטעָאּפ

 ןיימ ןעוועג ןענעז טנעקעג בָאה ךיא סָאװ עבַאב-עדייז עקיצנייא יד

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןברָאטשעג זיא םהרבא עדייז רעד .ןרעטלע סנטָאט



 רעגנַאמ קיציא (0

 ַא ךיא קנעדעג עבוַאט עבַאב יד .םיוק-םיוק םיא קנעדעג ךיא ןוא דניק ַא

 ןלייצרעד עקַאט ךיא ליוו ריא ןגעוו ןוא רעכעלטייד ןוא רערָאלק ךס

 ייב טָאה ץלַא .עקנילפ ַא רעבָא ,ענעדיא ערַאד ,עניילק ַא ןעוועג זיא יז

 יז .ןקַאבעג ןוא טמיורעג ,טכָאקעג טָאה יז .טנעה יד רעטנוא טנערבעג ריא

 לטיילק ענרוטַאינימ ַא ןעוועג זיא בוטש עסיורג יד .זנעג טעוװָאכעג טָאה

 .טינ סָאװ ןוא עדַאלָאקָאשט ַא ,ךלימ רעטיל ַא ןפיוק טנעקעג טָאה ןעמ ואוו

 .עקיַאמ ןוא עניַארב ,רעטכעט ייווצ עריא ריא ןבָאה ןפלָאהעגסױרַא

 סָאװ ,ּפעצ עדנָאלב-דלָאג טימ ,לדיימ ןייש ַא ןעוועג זיא עניַארב עמומ יד

 טָאה יז .ינק יד וצ זיב טכיירגעג רָאה עריא ןבָאה ,טמעקעצ ייז טָאה יז זַא

 יז .רעגניא ןעוועג זיא עקיַאמ עמומ יד .ןגיוא עשירעפיטש ,עָאלב טַאהעג

 ןפרָאװעצ טשינ לָאמנייק רָאה עריא טָאה יז .רָאה עדנָאלב-סקַאלפ טַאהעג טָאה

 -קירוצ ,עליטש ַא ןעוועג יז זיא ללכב .רעטסעווש ערעטלע ריא יוװ טיישרַאפ

 ןעוועג זיא ןגיוא עריא ןופ ָאלב סָאד .עטכַארטרַאפ ךיז-ןיא ןַא ,ענעטלַאהעג

 ריא ןָאטעג ,ליטש ןעגנַאגעג זיא יז ,לרעייפ ןשירעפיטש םעד ןָא ,רעלעה

 ןופ יוו ַאזַא ןעועג זיא לכיימש ריא וליפַא ;ליטש טדערעג ,ליטש טעברַא

 זיא ייז סָאװ ,ענעי ןגָאמרַאפ לכיימש ַאזַא זַא ,ךיא סייוו טנייה .טלעוו רענעי

 ,גנוי ןברַאטש וצ טרעשַאב

 טזָאלעגסיוא לָאמַא עבוַאט עבַאב עביל ,עטוג יד טָאה ריא וצ אקווד ןוא

 ,סעכ ןצנַאג ריא

 ןיא לעװש רעד ףיוא ןענַאטשעג טכַאנרַאפ ַא ןיא זיא עקיַאמ עמומ יד

 .ןעגנַאגעגייברַאפ זיא רערעל-לוש רעשיניַארקוא רעגנוי ַא .זיוה ןרַאפ ןסיורד

 ןעמונעגּפָארַא ריא רַאפ רע טָאה ,זיוה ןרַאפ ןייטש לדיימ שידיא ןייש ַא ןעזעג

 ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה עקיַאמ עמומ יד .טוה םעד

 עצנַאג יד ןעזעג ןוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױרַא עבַאב ןיימ טָאה דָארג

 : רעהרַאפ ַא ףיוא ןעמונעג יז ןוא עקיַאמ עמומ יד ןפורעגניירַא טָאה יז .ענעצס

 ?ץעגייש ןשיניַארקוא םעד וטסנעק ןענַאװ ןופ --

 .טשינ םיא ןעק ךיא --

 !טוה םעד ןעמונעגּפָארַא ריד רַאפ רע טָאה סָאװרַאפ ָאט --

 .טשינ סייוו ךיא --

 ?ּפָאק ןטימ טלקָאשעג םיא וצ וטסָאה סָאװרַאפ --

 ...ךיא בָאה ,טסירגַאב ךימ טָאה רע זַא --

 ריא טָאה רעמ ץלַא ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה עקיַאמ עמומ יד רעמ סָאװ
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 םעד ןעק יז זַא ןעוועג דשוח יז טָאה עבַאב יד .טביולגעג טשינ עבַאב יד

 ןסירג ױזַא ...ױזַא םתס טשינ ךיז טסירג ןעמ זַא .רערעל ןשיניַארקוא

 יאו ? רעטנַאקַאב ַא רעריא ןייז וצ רעניַארקוא רעד טמוק יוװ .עטנַאקַאב ךיז

 ?טנעקַאב ךיז ייז ןבָאה

 עבַאב רעד רַאפ זיא ןענייוו ריא .טנייועצ ךיז טָאה עקיַאמ עמומ יד

 רעגניפ ןטימ טָאה יז ; רעמ רעד ָאד זיא סעּפע זַא ,זײװַאב ַא ןעוועג עבוַאט

 : עמומ ןיימ טנרָאװעג

 ."עטיוט ַא ןעז רעכיג ךיד ךיא ליוו ,ץעגייש ַא טימ רעדייא,

 גנוסירגַאב עקילעפוצ ַא יו ןעוועג רעמ טשינ עקַאט זיא'ס זַא ,ךעלגעמ

 זיא ךַאז ןייא רעבָא ,דשח ריא טימ טכערעגמוא ןעוועג זיא עבַאב ןיימ ןוא

 טלָאװעג ייז .רעטכעט ערעייז רעביא טרעטיצעג ןבָאה סעמַאמ עשידיא : רָאלק

 גונעג טַאהעג ןבָאה ייז .ןרעװ טדמערפעגּפָא ןופ תוחוכ עלַא טימ ןטיהרַאפ

 רעייז טימ רעניַארקוא יד טנעקעג טוג ןבָאה ייז ;םידשח ערעייז רַאפ תוביס

 "חרזמ ןופ רעניַארקוא יד ןבָאה הפוקתי-רעלטיה רעד ןיא .ןדיא וצ האנש

 עקידתועינצ ,עליטש עכלעזַא ליפיוו .ןענעז ייז רעװ ןזיװעגסױרַא עיצילַאג

 ...טנעה עשיניַארקוא ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז סעקיַאמ עמומ

 רעד רַאפ ךָאנ ,גנוי ןברָאטשעג זיא עקיַאמ עמומ ןיימ סָאװ קילג ַא

 ןקיטייצ-גנוי ,םענעגייא ריא טימ ןברָאטשעג זיא יז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ,טיוט

 טָאה סָאװ ,רערעלילוש ןשיניַארקוא ןַא ןופ טנעה יד ךרוד טשינ ןוא

 .לטיה סָאד ןעמונעגּפָארַא ןטייצ ספעזָאי-ץנַארפ ןיא לָאמַא ריא רַאפ

 סעמומ עקיטכיל ייוצ עכלעזַא טימ סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא'ס

 ןבָאה ייז .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ,סע טגָאז ןעמ יו ,טליפעג ךיז ךיא בָאה

 סָאד ןבעגעגכָאנ ץלַא רימ טָאה עבוַאט עבַאב ןיימ ןוא ,טלטרעצרַאּפ ךימ

 "צג בָאה ךיא ןוא בוט-םוי ַא ןעועג דימת רימ רַאפ זיא עלעטעטש עניילק

 ,עיצַאקַאװ-רעמוז רעד ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז ןוא רָאי ץנַאג ַא טקנעב

 .טעשטּפָאטס ןייק ןרָאפ ןענעק לָאמַא ךָאנ לָאז ךיא ידכ

 וצ ףרָאד ןטנעָאנ ןיא עקיַאמ עמומ רעד טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב טָא

 טָאה עמומ יד .יק יד ןקלָאמעג ןגיוא ערעזנוא רַאפ טָאה סָאװ ,רעױּפ םעד

 עבַאב יד ,לטעטש ןיא ךלימ רענעקלָאמעג-שירפ טימ ןַאק יד ןגָארטעג םייהַא

 ךיוא זיא טסנידרַאפ רעצַארג רָאּפ ַא .ךעלשעלפ ןיא טפיוקרַאפ ךלימ יד טָאה

 וזיא ץינָאװערָאה ערעוװש סנדייז םעד .האצוה רעד וצ רעייטשוצ ַא ןעוועג
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 ץליהעג טריפעג בור סָאד טָאה עדייז רעד .גונעג ןעוועג טשינ ,סיוא טזייוו

 דיוב ןייז טימ טריפעג רע טָאה ןטלעז .ןטַאּפרַאק יד ןיא רעדלעוו יד ןופ

 .סנייש ַא רעבָא ןבעל םערָא ןַא ןעוועג זיא'ס .ײמָאלָאק ןייק ןרישזַאסַאּפ

 בָאה ךיא לייוו ,ױזַא ןעוועג זיא'ס זַא ,סיוא זיולב רימ ךיז טכוד רשפא ןוא

 טלעטשרַאפ טָאה טפַאשביל סעבַאב ןיימ ,ןגיוא עשירעדניק טימ ןעזעג ץלַא

 טָאה ןטשרעביוא םעד ןיא ןוחטב סנדייז ןיימ .םורַא ןסיר ןוא ןקעלפ עלַא יד

 ןרַאפ ןגרָאז ןוא ןטסגנַא ענעטלַאהַאב יד ,ןצפיז עליטש יד טכַאמעג רעדלימ

 ,ןגרָאמ

 טצירקעגנייא ךיז טָאה סָאװ ןרָאי-רעדניק עירפ ענעי ןופ דליב ַא זיא טָא

 ;דיל ןיא ןעגנַאגעגפיױא רעטעּפש זיא ןוא טימעג ןיימ ןיא

 טעה טעה טעה ןופ געטי-רעמוז ףוס עקינוז יד

 ,ןורכז ןיימ ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ףיוא ןעילב

 ,ןרָאק וא ץיױו טימ ,סענילַאק ןוא סענילַאמ טימ

 .טעעטּפָאטס ןיא ,לטעטש סנדייז ןיימ ןיא

 .םיל-יל-ירט טימ לופ ןענעז ןסַאג יד ןיא רעמייב יד

 ,דָאר ַא ןיא ןעילפ ףיוה-לוש ןרעביא ןביוט-רעבליז יד

 טָאג ןקידעבעל םעד גנַאזעג-ביול ַא חבש ַא

 .סירפרעדניא עקידרעמוז ףוס עקינוז יד רַאפ

 .טנַאה ןיא שטייב יד טמענ רע .ּפָא טנווַאד עדייז רעד

 -- טנַאּפשעגנייא ןגָאװ ןיא ןעייטש דרעפ ערַאק יד

 .געוו ןטייוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טייצ

 ,ץלָאה רעטניוו ןרַאפ ןעגנערב רע טעװ רעדלעוו יד ןופ

 ,םטלָאצעג ןָא ןרישזַאסַאּפ רע טריפ וצניהַא

 .געט-רעמוז-ףוס עקינוז עטצעל יד

 -ףוס עקינוז עטצעל יד טימ ןדנואוושרַאפ ךיוא זיא עדייז רעד זַא ןוא

 ;זיוה ןרַאפ עצענרעק יד ; קרַאמ ןיא זיֹוה סנדייז םעד ןבילבעג זיא געט-רעמוז

 זיוה ןרעביא ןוז ענעדלָאג ,עסיורג ַא .סעמומ עגנוי ייווצ עניימ טימ עבַאב יד

 ,טכַאניב ןרעטש לָאצ ןָא טימ למיה ַא ןוא גָאטיײב

 -עיצַאקַאװ עיירפ יד ףיוא טרַאװרעד םיוק ךיז ךיא בָאה רָאי סעדעי ןוא

 ,טעשטּפָאטס ןייק עבוָאט עבָאב רעד וצ ןרָאפ וצ ידכ ,םישדח
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 ליפיוו .ײמָאלָאק ןייק סעּפולס-ףַארגעלעט יד טלייצעג ךיא בָאה ןָאגַאװ ןיא

 ןופ געוויזַאב םעד סיוא-גנעל סעּפולס:-ףַארגעלעט ןעוועג ןענעז רעגייטש ַא

 טסואועג ךיא בָאה ןרָאײרעדניק עניימ ןיא ?ײמָאלָאק ןייק ץיווָאנרעשט

 ,ןסעגרַאפ ךיא בָאה טנייה .לָאצ רעייז יונעג

 געװ םעד עזַאּפ סעברעוו יד ןלייצרעביא טװאורּפעג וליפַא בָאה ךיא

 זיא'ס רָאנ ,רופ רעד ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,טעשטּפָאטס ןייק ײמָאלָאק ןופ

 ןוא ןרָאװעג ןפָאלשטנַא דימת ןיב ךיא לייוו ,ןעגנולעג טשינ לָאמנייק רימ

 ,זיוה סעבַאב ןיימ ןיא ןגָארטעגנײרַא ךימ ןעמ טָאה ןקידנפָאלש ַא

 יד ןוא ,דלָאגנוז ןוא גָאט ןעוועג זיא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא

 עדנָאלב-דלָאג עריא טמעקעצ ןוא לגיּפש ןרַאפ ןענַאטשעג זיא עניַארב עמומ

 -עגמורַא טָאה עקיַאמ עמומ יד .ינק יד זיב טכיירגעג ריא ןבָאה סָאװ רָאה

 טָאה יז ;דימת יו רעמיצ ןרעביא ,עדנָאלב-ןסקַאלפ ַא ,עליטש ַא טבעווש

 פיל עניימ ןּפיל עריא טימ ןָאטעג טעלג ַא ,רימ רעביא ןגיובעגרעבירַא ךיז

 .לקיציא ,ריד ןגרָאמ טוג ַא --

 ןָאטעג ןוא ,לטעב ןיימ ןופ ליטש ױזַא טקנוּפ טבעװשעגקעװַא טָאה יז

 ףיט טיוט ןגנוי ריא ןופ דוס ןטימ .דימת יװ ליטש זיוה ןיא טעברַא ריא

 רָאג זיא םענייק ,טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רענייק זַא ,ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ

 ,לייורעד ףיוא ָאד רָאנ זיא יז זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ

 ןבײרטסױרַא טנַאה רעד ןיא עקטורּפ ַא טימ עסעװרָאב ַא יז טעװ דלַאב

 ןרעסיוא עקנָאל ַא וצ ןביירט ייז טעװ יז .לַאטש םנופ זנעג ס'עבָאב רעד

 זנעג ערעדנַא טימ גָאט ןצנַאג ַא ןביילברַאפ זנעג יד ןלעוװ טרָאד ,לטעטש

 ןעמוק-קירוצ ןיילַא זנעג יד ןלעװ טכַאנרַאפ .תוחּפשמ עשידיא ערעדנַא ןופ

 יז ןלעװ לטעטש ןיא ןעמוקנָא םייב .ייז ןופ רעטרעדנוה .לָאמַא טימ עלַא

 ,םייה ןייז וצ ןפערט טעװ זנעג עטּפָאכ ןייז טימ רענָאג רעדעי .ןלייטעצ ךיז

 .רעסַאװ טימ לסיש ַא טיירגעגנָא ןייז טעוו רעיוט ןרַאפ .עטסָאבעלַאב ןייז וצ

 ףיוא ןרעגָאג גָאט ַא ךָאנ ןעקנירטנָא זנעג יד ךיז ןלעװ רעסַאװ םעד טימ

 יד ןזָאלנירַא ןוא רעיוט םעד ןענעפע טעװ עבוַאט עבַאב יד .עקנָאל רעד

 זיב ,ךיז ןשיוװצ ןסעומש ,ןרעגָאג לסיבַא ךָאנ ןלעװ ייז ואוו ,לַאטש ןיא זנעג

 .ןרעוו ןפָאלשטנַא ןלעװ ייז

 עמומ יד יו ןעז ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןקוק וצ טַאהעג ביל בָאה ךיא

 רעד טימ ,סעװרָאב .עקנָאל רעד וצ לטעטש ןרעביא זנעג יד טביירט עקיַאמ

 -קירוצ .לסקיש:ףרָאד טכע ןַא יו ןעזעגסיוא יז טָאה ,טנַאה רעד ןיא עקטורּפ
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 ןיא עקנָאל רעד ןופ טפוד ןטימ עליטש-קידרעמוז ַאזַא ןיילַא יז טגעלפ ןעמוק

 ,רעדיילק עריא ןיא ןוא ּפעצ עריא

 עקלָאט רעד ףיוא זנעג יד ןבירטעגסױרַא טשינ טָאה עקיַאמ עמומ יד זיב

 ארומ טשינ בָאה ךיא .בוטש רעד ןופ טרירעגסױרַא טשינ ךיז ךיא בָאה

 ןענַאטשרַאפ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .רענָאג ןרַאפ רָאנ ,זנעג יד רַאפ טַאהעג

 ןעזרעד רָאנ ךימ טָאה רע ןעוו .טנייפ ױזַא ךימ טָאה רענָאג רעד סָאװרַאפ

 ךיז בָאה ךיא .רימ וצ זלַאה ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ טזָאלעג ךיז רע טָאה

 .אנוש ןקיזָאד םעד רַאפ ןקָארשעג דימת

 טָאה רענָאג רעד ןעוו ,טצישַאב טפָא ךימ טָאה עבוַאט עבַאב עטוג יד

 ,רימ וצ טזָאלעג ךיז ןוא זלַאה םעד ןגיוצעגסיוא

 .סעמומ עדייב עניימ טצישַאב ךימ ןבָאה ,ןעוועג טשינ זיא יז ןעוו ןוא

 סָאװ ,רימ ןופ לַױװ רענָאג רעד סָאװ ,עבַאב ןיימ טגערפעג בָאה ךיא ןעוו

 : טרעפטנעעג רימ יז טָאה ? ןָאטעג םיא ךיא בָאה סטכעלש ַא רַאפ

 סָאװ ןילַא טשינ טסייו רע ;שּפיט ַא ,רַאנ ַא זיא רענָאג רעד זַא --

 ,הטוש ַא ,רענָאג ַא םתס זיא רע .ליוו רע

 ץָאלב עריא ןיא .ץורית רעדנַא ןַא טַאהעג טָאה עניַארב עמומ ןיימ

 : ךעלרעייפ עטיישרַאפ ןדנוצעג ךיז ןבָאה ןגיוא עקידנכַאל

 ענייז ןופ ענייא ןעמענוצ םיא ייב טסליוו וד זַא טניימ רענָאג רעד --

 ,םיא טסירדרַאפ סָאד .ןבָאה הנותח ריא טימ ןוא זנעג

 הנותח ,עלעגניא ַא ,ךיא ןעק ױזַא יו ,טגערפעג יז בָאה ךיא ןעוו ןוא

 רענָאג רעד זַא טרעפטנעעג רימ ןוא טכַאלעצ ךיז יז טָאה ,זנַאג ַא טימ ןבָאה

 ,ױזַא טניימ

 ...טגָאז עבוַאט עבַאב יד יו ,רַאנ ַא עקַאט ךָאד רע זיא --

 ! טסייטשרַאפ .זנעג ענייז ביל טָאה רע ,לקיציא ,קיטכיזרעפייא זיא רע ---

 טושּפ םיא טָאה יז .רענָאג םנופ טצישַאב ךיוא ךימ טָאה עקיַאמ עמומ יד

 ןבעגעגנָא טשינ ץורית םוש ןייק טָאה יז .ןבירטעגקעוװוַא

 סָאװ טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעגנָא רימ ייב טָאה רענָאג ןרַאפ דחּפ רעד

 .טעשטּפָאטס ןיא עבוַאט עבַאב רעד ייב טכַארברַאפ בָאה ךיא

 ןלייצרעד לעװ ךיא יו ,ףוס ןרעטיב ַא טַאהעג טָאה רענָאג רעקיזָאד רעד

 .רעטעּפש לסיבַא

 סָאד ,לשמל .תורצ ערעדנַא ךָאנ טַאהעג רענָאג םעד ץוח ַא בָאה ךיא

 זַא ןוא ךלימ זָאלג ןטימ ןפָאלעגכָאנ רימ זיא עבַאב ןיימ .ךלימ ןעקנירט ןזומ
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 סע טלָאװ .ןעקנירטוצסיוא סע ןעגנואווצעג ךימ יז טָאה ,טּפַאכעג ךימ טָאה יז

 רעבָא ,ןדיילרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ גָאט ַא ךלימ זָאלג ןייא ןעוועג זיולב

 ןטימ ןיא .גָאט ַא ךלימ זָאלג ריפ יו רעמ ,זָאלג ןייא יו רעמ ןעוועג זיא'ס

 .טנַאה רעד ןיא ךלימ זָאלג ַא טימ ָאד זיא עבוַאט עבַאב יד ,עז --- ליּפש ןטסנעש

 .הצע ןַא ךיוא םעד וצ ןענופעג בָאה ךיא רעבָא

 גנַאטש ןסיורג ַא טימ .עצענרעק ַא ןעוועג זיא זיוה סעבַאב ןיימ רַאפ

 ,רעסַאװ טּפעשעגנָא ןוא עצענרעק רעד ןיא טזָאלעגּפָארַא רעמע םעד ןעמ טָאה

 סָאד .עצענרעק רעקיזָאד רעד ןופ רעסַאװ טּפעשעג טָאה לטעטש בלַאה ַא

 עטלופעגרעביא יד ןוא עצענרעק רעד םורַא ןסָאגרַאפ טָאה ןעמ סָאװ רעסַאװ

 עקַאמשעג ַא ןעוועג דימת זיא'ס ןוא ךערָאּפ ןטימ טשימעגסיוא ךיז טָאה סרעמע

 .ןציה עטסערג יד ןיא רעמוז וליפַא ,עטָאלב

 ןיבמ ַא ןַארַאפ זיא עטָאלב ַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו זַא ללכ ַא ןַארַאפ ןוא

 זיא עטָאלב רעקַאמשעג ַא ףיוא ןיבמ רעטסעב רעד ןוא ,עטָאלב רעד ףיוא

 .ריזח ַא עבטב

 רע .ריזח רעטעפ רעסיורג ַא עטָאלב רעד ןיא ןגעלעג דימת עקַאט זיא

 .ןבײרטוצקעװַא רעווש ןעוועג םיא זיא'ס ןוא ןגינעגרַאפ ןופ טעקורכעג טָאה

 טָאה ריזח רעד ; "ויצַא, םיא וצ ןעיירש ןעוועג טשינ ןלָאז רעבייוו יד ליפיוו

 רעטעפ רעד ןיא ןגעלעג זיא רע .סע ןעמ טניימ םיא טשינ יװ טכַאמעג ךיז

 .ןגינעגרַאפ ןופ טצכערקעג ןוא עטָאלב

 עבַאב רעד ןופ טעװעטַארעג לָאמטּפָא ךימ טָאה עקַאט ריזח רעד ןוא

 רימ ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה עבוַאט עבַאב יד ןעוו .ךלימ זָאלג ריא ןוא עבוַאט

 -פורַא ךיא ןיב ,טּפַאכעג טשינ רעיש ךימ יז טָאה טָא-טָא ןוא ךלימ זָאלג ןטימ

 טָאה ריזח רעד .עטָאלב רעד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ריזח ןפיוא ןעגנורּפשעג

 יװ עטָאלב ןיא ןגעלעג רעטייוו ךיז זיא רע .טשינרָאג ןוא ןָאטעג עקורכ ַא

 וצרעהַא .רעגיז ַא יו םיא ףיוא ןטירעג ןיב ךיא .ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט ןייז ייב

 .רעכיז ךיא ןיב ָאד .ןכיירגרעד טשינ עבַאב יד טעוװ

 ארומ ןוא סנטייו רעד ןופ ןבילבעג ןייטש עקַאט זיא עבַאב יד ןוא

 ,ריזח םעד ןָא ןרירנָא ךיז יז טעוװ רעמָאט ,רעטנעענ ןייגוצוצ טַאהעג

 ןרַאנוצּפָארַא ךימ ךעלדיירד עשיטַאמָאלּפיד עלַא טעדנעװעגנָא טָאה יז

 -עג טָאה יז .סענָאבָאב ןוא דַאלָאקָאשט טגָאזעגוצ רימ טָאה יז .ריזח םנופ

 טלעג סָאד ןוא טלעג זיא'ס זַא ,ןעניימ לָאז ךיא ןעלסילש יד טימ ןעגנולק

 .ןבעג וצ טגָאזעגוצ רימ יז טָאה
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 סָאד ןסָאגעגסױא טשינ טָאה יז זיב .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס רעבָא

 .ריזח םנופ ּפָארַא טשינ ךיא ןיב ןגיוא עניימ רַאפ דרע רעד ףיוא ךלימ זָאלג

 רעבָא ,ןקינײרַאב וצ ךימ טעברַא ןַא טַאהעג ןבָאה סעמומ ייווצ עניימ

 טלָאװעג בָשה ךיא ןעוו ,ךלימ ןעקנורטעג בָאה ךיא .טריפמואירט בָאה ךיא

 ,זומ ךיא זַא טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ןעבַאב ןיימ ןעוו טשינ ןוא

 טָאה ריזח ַא סָאװ ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד

 םוש ןייק ןופ טַאהעג טשינ ךיא בָאה תובוט ןייק רעמ .ןפלָאהעגסױרַא רימ

 ,טלעוו רעד ןיא ריזח

 ,ערעשטעוו ריא ןסעגעג טָאה עבוַאט עבַאב יד ןעוו ,טנווֶָא ןבלעז םעד

 עריא טימ טעייק יז יו טכַאמעגכָאנ ריא ןוא ריא ןגעקטנַא ןסעזעג ךיא ןיב

 .טכַאלעג קיטומטוג טָאה עבַאב יד .ןייצ עטלייצעג

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה עניַארב עמומ יד

 ,רעטקַא ןַא רָאג זיא רע --

 רעוו -- טעקמָאבעגוצ עבַאב יד טָאה -- רעטעקַאנ ַא רע זיא יאדוװַא ---

 ןקיצומש ַא ףיוא ןּפַאכפױרַא ךיז לָאז עלעגניא שידיא ַא זַא ,ןעזעג סָאד טָאה

 ןיוש רעדיילק יד ןלעוװ ,םעשעצרימ ,ןגרָאמ ? ןקיטָאלברַאפ ױזַא ךיז ןוא ריזח

 ַא זַא ןסיוו רע לָאז לָאמ עטייוצ סָאד .,עטָאלב רעד ןופ טקינײרעגּפָא ןייז

 ,הפירט יא ןוא קיצומש יא זיא ריזח

 זיא ןרָאי-רעדניק עטייו ענעי ןיא עניימ ערוטנַאװַא עטסערג יד רעבָא

 סעבַאב רעד -- אנוש ןיימ טימ רקיע רעד ןוא זנעג סעבַאב ןיימ טימ ןעוועג

 ,רענָאג

 יד ןבירטעגסױרַא עקיַאמ עמומ יד טָאה קיטשרענָאד םענייש ַא ןיא

 עבַאב יד .דימת יו ןילַא ןעמוקעג-קירוצ זיא יז .עקעלָאט רעד וצ זנעג

 .זיוה ןיא ץלַא ןרעטפולוצסיוא ןוא ןקיניירוצסיױא ךעלטנירג ןסָאלשַאב טָאה

 ,סעפַאש יד ןופ ןעמונעגסױרַא ץלַא טָאה ןעמ .טנַאװעגטעב סָאד ,רעדיילק יד

 ןענעז סעמומ יד ןוא עבַאב יד .ןטעב יד ןופ טנַאװעגטעב סָאד ןעמונעגּפָארַא

 טָא רעקירעביא ןַא יו טרעטנָאלּפעגמורַא ךיז בָאה ךיא .טערוטרַאפ ןעוועג

 .טקוקעגמוא טשינ רימ ףיוא ךיז טָאה רענייק .טרָאד טָא ,ָאד

 ךיוא זיא עפַאש רעד ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ סָאװ ןכַאז יד ןשיווצ

 םעד טימ .טזָאלעגרעביא טָאה עדייז ןיימ סָאװ ןפנָארב לשעלפ סָאד ןעוועג

 ןעמונעג בָאה ךיא .סטכַאנוצ קיטיירפ ןדעי שודיק טכַאמעג רע טָאה ןפנָארב
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 ,טניימעג בָאה ךיא .טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק ןעוו ,ןפנָארב לשעלפ סָאד

 ןסָאגעגנײרַא ןוא ןגָארטעגסױרַא לשעלפ סָאד בָאה ךיא .רעסַאװ זיא'ס זַא

 יזנעג יד רַאפ טײרגעגנָא ןענַאטשעג זיא סָאװ רעסַאװו טימ לסיש רעד ןיא

 .עקעלָאט רעד ןופ טכַאנרַאפ ןעמוק םייהַא ןלעוו ייז ןעוו

 ,רעסַאװ ןטימ ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה זנעג יד ןעוו ,טכַאנרעדפיוא םענעי

 זנעג יד .ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא

 .ּפעק יד טימ טיירדעג ,לגילפ יד טימ טעכָאפעג ,ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןעוועג זיא דליוו סרעדנוזַאב .רעהַא ןוא ןיהַא דליוו טרעטַאלפעגמורַא ןבָאה ייז

 טושּפ ךיז טָאה רע .,לגילפ ענייז טימ ענדָאמ טשטַאּפעג טָאה רע .רענָאג רעד

 ,טרָא ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ

 :טנעה ענעכָארברַאפ טימ ןענַאטשעג זיא עבַאב ןיימ

 .ןווירג ענעגושמ ןבָאה ןיוש לעװ ךיא .ןרָאװעג עגושמ ןענעז זנעג יד --

 םעד ןגיוצעגסיוא רע טָאה ןןעזרעד ךימ טָאה רענָאג רערוכיש רעד ןעוו

 קרַאטש ךיז בָאה ךיא .לבָאנש ןטימ רימ וצ זָאל ַא ןבעגעג ךיז ןוא זלַאה

 ןיב ךיא .לגילפ יד ייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה עקיַאמ עמומ יד .,ןקָארשרעד

 .קערש ןופ סַאלב ,טרעטיצעג ןוא ןענַאטשעג

 רעד .לַאטש ןיא ןגָארטעגנײרַא זנעג ערוכיש יד ןעמ טָאה ךעלסיבוצ

 -נייא ךיז טָאה רע ךיוא זיב ןצנוק ענעדישרַאפ טכַאמעג ךָאנ טָאה רענָאג

 ,טליטשעג

 ןכערּפשּפָא רימ לָאז יז ,ןירעכערּפש ַא ןפורעג עבַאב יד טָאה רימ וצ

 .רענָאג םנופ טלַאטשעג יד טַאהעג טָאה סָאװ סקַאװ ןסָאגעג טָאה יז

 טקישעג עבַאב יד טָאה הכונח ןדעי .ףוס רעד טשינ ךָאנ זיא'ס ,ןיינ

 .לזנעג טעליוקעג ַא רעדניק ענעבעגעגסיוא עריא וצ

 טָאה ,לוש ןופ ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו ,גָאטימכָאנ רעטניוו ַא ןיא

 .ןעמוקַאב טשרע טָאה יז סָאװ ,לקעּפ ַא ןקַאּפפױא ןיא ןטלַאהעג עמַאמ ןיימ

 סָאד רָאנ .הכונח ףיוא זנַאג ַא ,טייצ רעד ןיא רָאי רעדעי יװ ,ןעוועג זיא'ס

 -- אנוש-םד ןיימ ,ןײלַא רע רָאנ ,זנַאג ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא לָאמ

 .רענָאג רעד

 שינעמוקּפָא .רענָאג ריא ןעוװעג בירקמ טָאה עבוַאט עבַאב עטוג יד

 -עג ַא ןגיוא עניימ רַאפ ןגעלעג רע זיא טָא .קערש רעשירעדניק ןיימ רַאפ

 ךיא .המקנ םוש ןייק טליפעג טשינ בָאה ךיא ,קידריווקרעמ רָאנ ,רעטעליוק
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 טַאהעג ביל בָאה ךיא שטָאכ ,ןווירג יד ןסע וצ טגָאזעגּפָא וליפַא ךיז בָאה

 .ןווירג ענעזנעג

 -רעדניק עניימ ןיא אנוש ןטסגרע ןיימ ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד

 סָאװ ,לטעטש שימעב ַא ןיא ןברָאטשעג זיא ןיילַא עבוַאט עבַאב ןיימ .ןרָאי

 ץעיזַאװניא רעשיסור רעד ןופ ענעפָאלטנַא ןַא ,דָארב-שימעב ןסייהעג טָאה

 -שימעב ןיא רבק ריא ןופ יז טפױלטנַא דיל ַא םעניימ ןיא .עיצילַאג ןיא

 םירבק יד ךיז ןעניפעג'ס ואוו ,דרע רענעגייא רעד וצ םייהַא טייג יז ,דָארב
 ןופ סנסופוצ ,טעשטּפָאטס עלעטעטש םעניילק םעד ןיא עטנעָאנ עריא ןופ

 ,גרעב-ןטַאּפרַאק יד



 ...שטיוועקצימ סםַאדַא טימ שינעגעגַאב ןיימ

 -ָאטעג רעװעשרַאװ םנופ גָאטרָאי ןטפניפ םוצ טקנוּפ ,1948 לייּפַא יא
 ַא ,לָאמקנעד-ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טליהטנַא ןעמ טָאה ,דנַאטשפיוא

 לסיב עטצעל סָאד ןעוו ,געט עשיאָארעה יד ןיא גנונָאמרעד עקיבייא ןַא ,רכז

 ןבָאה -- רעוועג ןָא טעמכ ךעלדיימ ןוא ךעלגניא עשידיא -- עשרַאװ ןיא ןדיא

 רעד ןיא אנוש ןטסשירַאברַאב ןוא ןטסקיטכעמ םעד טלעטשעג ןגעקטנַא ךיז

 .טלעוו

 יו ךיז טנָאמרעד ןעמ זַא .ןכָאװ ןביז ייב טרעיודעג טָאה ףמַאק רעד

 עטנּפָאװַאב-טוג יד יוװ ;ןכָאװ יירד ךָאנ טרילוטיּפַאק טָאה ײמרַא עשיליוּפ יד

 ןעק -- טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ טרילוטיּפַאק טָאה ײמרַא עשיזיוצנַארפ

 ןוא טײקטגַאװעג ,טײקטײרג-ספמַאק רעד ןופ ףירגַאב ַא ןפַאש ךיז ןעמ

 .רעפמעקיָאטעג יד ןופ טייקשידלעה

 ןופ ךעלטשער עטצעל יד ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענעז עינָאמערעצ רעד וצ

 !ןדיא עשידנעלסיוא ןופ סעיצַאגעלעד ;דנַאל ןצנַאג ןיא ןדיא עשילױּפ יד

 "ימָאק ןשידיא רענַאקירעמַא םנופ ; סערגנָאק-טלעוו ןשידיא ןופ רעייטשרָאפ

 ןטעָאּפ ןוא רעפמעק-ָאטעג .לארשי ןוא עניטנעגרַא ןופ סעיצַאגעלעד ; טעט

 ןלױּפ ןופ תוברוח יד ףיוא ןפָארטעג טייהנגעלעג רעד ייב ךיז ןבָאה

 -רעיורט םעד ,לָאמקנעד םנופ גנוליהטנַא רעכעלטנגייא רעד רַאפ גָאט ַא

 ,גרַאװכורב םעד ןוא רענייטש יד רעביא םילבא עטקיטייוועצ יד ןופ שרַאמ

 רעכעלטנגייא רעד רַאפ ,סע טסייה ,גָאט ַא --- ָאטעג יד ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ

 ןינב רעקיצניא רעד ,טוטיטסניא ןשיטסיאַאדוי ןיא ךיז ןבָאה עינָאמערעצ

 -לַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טנגעגַאב ,ץנַאג ןבילבעג זיא סָאװ

 טָאה שידק רעלעיציפָא רעד ןוא ,לַארעביא ןופ סעיצַאגעלעד יד טימ גנוט

 .ןביוהעגנָא ךיז

 ַא טקנעדעג ןעמ יװ ךיא קנעדעג ,ןעמוקעגרָאפ זיא לָאמצנעד סָאװ

 .ןייועג ןוא דייר לָאמַאכָאנ ןוא ןענייוועג עשירעטסיה ןוא דייר : רַאמשָאק

 ןבָאה סיפ ןוא טנעה .סָאװ םרחב ךימ טגערפ רָאנ ,טדערעג בָאה ךיא ךיוא

 ױזַא ןעוועג טשינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ ןיב ךיא ,טרעטיצעג רימ

 רעד ןגעוו ץיה ןופ יו טדערעג ךיא בָאה סעּפע .ןדָאלעגנָא לענָאיצַאמע
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 תובָא:רבק ףיוא ןעמוק לָאז קלָאפ סָאד טָאטשנָא זַא ,עיצַאוטיס רעזרעוורעּפ

 ןגיא עניימ רַאפ .קלָאפ םוצ תובָא-רבק ףיוא ןטעָאּפ ןעמוק ,טעָאּפ םוצ

 ןשיליוּפ םענרעדָאמ ןטסערג םעד -- םיוואוט ןַאילוי דיא םעד ןעזעג ךיא בָאה

 םהרבא טעָאּפ ןשיאערבעה םענרעדָאמ םעד ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד ;טעָאּפ

 ,דיל ןשידיא םנופ רעגניז ַא -- טימרעד ןיא ןיב ןיילַא ךיא ןוא יקסנָאלש

 -סיוא ןַא ןופ רבק ןזָאל'הבצמ ןפיוא סרעגָאז-שידק רימ ןענעז יירד עלַא ןוא

 ,קלָאפ טעדרָאמעג

 ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ טפירשוצ רעד טימ ךיא בָאה טקידנערַאפ ןוא

 :ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןופ ןעיורפ יד ןגעוו עדַאלַאב ס'נַאלליװ ַאוסנַארפ וצ

 טָאג ןיא טביױלגעג ןבָאה סָאװ סריאמ עשטיא יד ןענעז ואוו

 ,םירפס עטלַא תורוד יד יירטעג טיהעגּפָא ןוא

 טכיל-תבש ןדניצעג ןבָאה סָאװ סעמַאמ יד

 ,םירבק ףיוא וא תוניחת רעביא טניױועג ןוא

 טיונ ןוא טעברַא ופ רעטסעווש ןוא רעדירביד

 ןרָאוװשעג העובזע עקילייה יד ןבָאה סָאוװ

 זיא ואוו ײאמלַא .טייהשטנעמ יד ןעײרפַאב וצ

 ...?ןרָאיַארַאפ ןופ יינש רענרעבליז רעד

 טזָאלעג ךיא בָאה ??זיא ואו ?ןענעז ואוו, ןגַארּפ עקיבייא יד טָא

 ןלױּפ רעביא ,עשרַאװ ןופ תוברוח יד רעביא ןּפיל עניימ ןופ ןרעטַאלפּפָארַא

 ןטסרעטצניפ םנופ רעניױאווַאב יד ןגַארּפ יד ףיוא ןרעפטנע ייז ןלָאז .ללכב

 ,ןקַאװָאלס יד ,ןקַאניַארקוא יד ,ןקַאנַאמרעג יד :טלעװ רעד ןיא טנעניטנָאק

 ערעייז טימ עּפָאריײא ןופ ןקַא עלַא יד טָא .ןקַאװטעל ןוא ןקַאילָאּפ ,ןקַאװטיל

 םייב רערט סרעוַאנעדַא יו רעקיביײא ןענעז ןגַארפ יד .,ןקַאמַאדייה ןוא ןקַאה

 רעד ןרעו רשפא טעװ *? ןענעז ואוו ןוא ןענעז ואוו, .ןוירוג"ןב ןענעגעגַאב

 ,טלעוו רעד ןופ רשפא ןוא עּפָארײא ןופ לרוג רעד ןוא ןיירפער

 זיא רע .דיאישַא םנופ ץנעטסיזקע יד ןענָאמרעד לָאמַאכָאנ ליוו ךיא

 -ךעלטסירק רעד ןופ "?דיא רעקיביא, רעד יו שינעטכַארטסיױא ןייק טשינ

 שיטסַאטנַאפ ןוא לַאער ױזַא זיא רע .עיזַאטנַאפ רעכעלרעטלַא-לטימ רעקנַארק

 טלַאה סָאװ רעד רשפא סָאד זיא רע .טרעדנוהרָאי עטסקיצנַאװצ סָאד יו

 םנופ סָאטימ רעד ,רע .לּפענק םעד ןָאט וצ קירד ַא טיירג רעגניפ םעד
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 ןופ עיזיו יד ןגיוא עקישַא ענייז ןיא טגָארט ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ

 ,טלעווישַא ןַא

 ,עקנילבערט ,ץיוושיוא ןיא יו ֹזַא טָא .שַא טימ גרעב ,שַא סנפיוה

 .'24206 ןם (6זתגתע ןרעטסומ .ץעזלעב ,ָאנמלעכ
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 רעד ?שטיוועקצימ םַאדַא טימ שינעגעגַאב עטגָאזעגוצ סָאד זיא ואוו

 לּפעק םנופ עשיטסַאטנַאפ סָאד אלימ .קידלודעגמוא טכער ַא טימ זיא רעזעל

 ַא יבַא ,עקייב ַא .ןביולג גנידצלַא ןעמ ןעק טסַאטנַאפ ַא ףיוא רָאנ .ןײלַא

 ?ןטרַאװ וצ רועיש רעד זיא לפיוו רָאנ .ןרעה וצ יאדכ לָאמַא זיא ,ענייש

 :ןרעה ןיוש רימָאל

 טשינ אקווד שטיוועקצימ סםַאדַא טימ שינעגעגַאב ןיימ ,סנטשרע ,זיא

 ןיא אקווד ןוא -- ןפָארטעג םיא טימ ךיז בָאה ךיא .עטכַארטעגסיױא ןייק

 ןטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו גָאט ןבלעז םעד ןיא עקַאט ןוא ,1948 ןיא ,עשרַאװ

 ,טוטיטסניא ןשיטסיאַאדוי ןיא עדער ןיימ

 רע) ןיילק םהרבא .רד רעסיוועג ַא ,המחלמ רעד רַאפ ןופ רעטנַאקַאב ַא

 -ַאדוי ןיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעוועג זיא ,(הוקת חתּפ ןיא טנייה טניואוו

 ןפורעגקעוַא ךימ רֶע טָאה עדער ןיימ ךָאנ .עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשיטסיא

 רשפא ,קנורט ַא ןּפַאכ ןַארָאטסער ַא ןיא ןײגוצנײרַא ןגָאלשעגרָאפ רימ ןוא

 טָאה'ס .דנַאטשוצ ןטפיורשעצ םעד ןופ סױרַא ; ןקיאורַאב לסיבַא ךיז .ןסיב ַא !

 ערערעווש ַא ךָאנ טייג ןגרָאמ .רקפה ףיוא ןוורענ יד ןזָאל וצ ןיז ןייק טשינ

 ,לָאמקנעד-ָאטעג םוצ שרַאמ רעד : עיצרָאּפ

 .ןַארָאטסער ַא ןכוז ןעמ טייג טָא ןוא ןדערוצ םיא ןופ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא

 ןיא ,עשרַאװ ןיא אצמנב ןעוועג טשינ זיא סנױזַא ,הלילח ,ןשידיא ןייק טשינ

 ,1948 רָאי

 רימ ןענעז ,לַאפּפָא ןוא רענייטש רעביא ריצַאּפש ןרעווש גונעג ַא ךָאנ

 ןשילױּפ ַא :טכוזעג ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןענופעג .ןעגנַאגרעד ךעלדנע

 .ןַארָאטסער

 ןענעז ךעלשיט עלַא .יירעמושז ַא ,למוט ַא .קינייװעניא ןעמוקעגניײרַא

 ףעגנולעטשַאב ןָא ןעמענ .ןיהַא ןוא רעהַא ןפיול סרענלעק .ןעמונרַאפ

 ,?ָאזדרַאב עיוקנעשזד , ,*עשָארּפ ,
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 .ןײגקעװַא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ,ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןעזעג

 ןסעזעג זיא סָאװ קַאילָאּפ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ָאד .ןלַאפרַאפ אלימ

 ַאקדָאװ שַאלּפ רעסיורג ַא ןופ ןסָאגעג טָאה רע .לשיט ַא ייב ןיילַא רענייא

 יא ןייז לָאז'ס ,טייקסיז רעטיױר ַא סעּפע טימ טשימעגוצ סע ,זָאלג ַא ןיא

 .ןײרַא זלַאה ןיא ןסיגוצניירַא רעגנירג יא רעקרַאטש

 ןצעזוצוצ ךיז ןטעברַאפ ךעלפעה רעייז עדייב זנוא טָאה קַאילָאּפ רעד

 -ָאטסער ןיא טסַאג-םַאטש ַא ןעוועג סיוא טזייוו זיא רע יו ױזַא ,לשיט ןייז וצ

 ייוצ ךָאנ טלעטשעגוצ ףכית טָאה סָאװ ,רענלעק ַא ןפורעגוצ רע טָאה ,ןַאר

 ,לשיט םוצ ךעלקנעב

 זַא ,טּפױהרעביא .ןלעפעג רעייז רימ זיא קַאילָאּפ םנופ טייקכעלפעה יד

 -- זייוַאב רעטסעב רעד .ןדיא ןענעז רימ זַא .טנעקרעד רעכיז טָאה רע

 ;זנוא ףיוא ןַארָאטסער ןשילױּפ םעד ןיא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רענייק

 .ךיז רַאפ ןפנָארב לשעלפ ןקידקיטנוז ןטימ קַאילָאּפ רעד אקווד רָאנ

 -עגנָא בָאה ךיא .ןענעקַאב ךיז ןעמ ףרַאד ,לשיט םייב ךיז טצעזעגקעווַא

 גנושַאררעביא רעסיורג ןיימ וצ ןוא ,םענייז --- ןיילק .רד ,ןעמָאנ ןיימ ןפור

 :טלעטשעגרָאפ קַאילָאּפ רעד ךיז טָאה

 .שטיוועקצימ םַאדַא ---

 ,קַאילָאּפ םנופ טייקכעלטניירפ יד ןלעפעג בױהנָא םוצ רימ זיא'ס יו ױזַא

 ,רעטעברַא ןַא סיוא טזייוו ,קַאילָאּפ רעטושּפ ַא סָאװ ןלעפעג רעמ ךָאנ רימ זיא

 טסייה רע זַא .טעָאּפ ןשילױּפ ןטסערג םנופ ןעמָאנ ןטימ ךיז טריציפיטנעדיא

 ,ןלַאפעגנייא טשינ וליפַא רימ זיא שטיוועקצימ םַאדַא ךיוא עקַאט

 רעשיליױוּפ רעד ןיא ןייש ןוא סיורג טגנילק שטיוועקצימ םַאדַא ןעמָאנ רעד

 ַא ןעמָאנ רעד טָאה ,רענעק-שילױּפ טשינ ַא ,רימ רַאפ וליּפַא .רוטַארעטיל

 עשיטעָאּפ עתמא ןַא ןעוועג רימ רַאפ ןענעז "ןטענָאס רעמירק, ענייז .ןח ךס

 ,גנובעלרעביא

 רעד ןופ ווירב-סוחי םוצ טרעהעג *שואעדַאט ןַאּפ , עמעָאּפ עסיורג ןייז

 ,טימרעד סיוא ךיוא ךיז טנכייצ עמעָאּפ יד .רוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנ-שילױּפ

 -רָאי ןט19 ןיא ןרוטַארעטיל עשיװַאלס ןוא עשינַאמרעג עלַא ןשיוװצ סָאװ

 -יזָאּפ טרעדליש סָאװ ,עמעָאּפ עקידנטײדַאב עקיצנייא יד סָאד זיא טרעדנוה

 ,טסילַאבמיצ לקנַאי -- טלַאטשעג עשידיא ַא ןייש ןוא וויט

 -לַאנָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא יז ןוא ,עיזיו רעשיטעָאּפ סשטיוועקצימ ןיא

 עשידיא ָא סעּפע יו טשינ לקנַאי דיא םעד ןעמונעגניירַא רע טָאה ,עשיליופ
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 ערעכייר וליפַא ,ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןיא ןעזעג סע ןבָאה רימ יו ,רוטַאקירַאק

 ןוא טלַאטשעג עמערַאװ ,עקידעבעל ַא זיא לקנַאי דיא רעד .עשיליוּפ יד יװ

 .ןענעגעגַאב וצ םיא טימ ךיז ןגינעגרַאפ ַא זיא'ס

 .טָאירטַאּפ רעשילוּפ רעסייה ַא ןשטיוועקצימ טיול זיא לבמיצ ןטימ לקנַאי

 .הנותח עשיליּפ ַא ףיוא סעקרוזַאמ עשילױּפ עטסנעש יד סיוא טליּפש רע

 ןשילַאקיװמ:-שילױּפ ןצנַאג םעד ףיט ךיז ןיא טגָארט ,לקנַאי דיא רעד ,רע

 ןופ סיפ יד טביוה סָאװ שילוּפ ַא ,שילוּפ טדער לבמיצ ןייז ןוא ,רָאלקלָאפ

 ,סעסקיש ןוא םיצקש עשילױוּפ עלַא

 רעשילױּפ ַא ףיוא רעמזעלק ןימ ַא זיא לקנַאי סשטיוועקצימ ,רוציקה

 ,הנותח

 םענעגייא ןטלַא-תורוד ַא ןגָארט ךיז ןיא לָאז טסילַאבמיצ לקנַאי ַאזַא זַא

 זיא סָאװ לקנַאי רעד זַא ;ןלַאפעגנייא טשינ ןשטיוועקצימ זיא סָאד ,ןוגינ

 ףיוא רעליּפש ןטלַארוא םענעי ןופ לוגליג ַא זיא לבמיצ ןטימ החמומ ַאזַא

 ןכעלשטנעמ ןרַאפ ןעלמיה עלַא ןופ ןרעיױט יד טנפעעג טָאה סָאװ ,ףרַאה רעד

 ,ןלַאפעגנייא טשיג יאדוװַא ןוא יאדװַא ןשטיוועקצימ זיא -- טעבעג ןוא ןייוועג

 .ןָאט טלָאװעג ןוא טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןָאטעג טָאה שטיוועקצימ

 -טּפיוה ַא יוו ,אגאס רעשילױּפ רעד וצ דיא ןשילױּפ םעד ןעוועג ףרצמ טָאה רע

 ;המשניסקלָאפ רעשיליױּפ רעד ןופ טנַאקיומ רעד ,טייקיניילק ַא .ןתוחמ

 ןסנַאינ עטסניד עריא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעייטשרָאפ רעד

 עמיטיגעל יד יקסמינָאלס ינָאטנַא ןוא םיוואוט ןַאילוי ןענעז רשפא

 ,םישרוי עשיגַארט ןוא עמיטיגעל עטצעל יד ,טסילַאבמיצ לקנַאי ןופ םישרוי

 עמעָאּפ סשטיוועקצימ ןיא לבמיצ ןטימ לקנַאי ןופ טלַאטשעג רעד קנַאד ַא

 ,עמַאמ רעשידיא סשטיוועקצימ ןגעװו עדנעגעל יד טײרּפשרַאפ רשפא ךיז טָאה

 ,החּפשמ רעשיטסיקנַארפ ַא ןופ ןעמַאטשּפָא טלָאזעג טָאה סָאװ

 עמעט ַא תמאב זיא "עמַאמ רעשידיא, סשטיוועקצימ ךָאנ געיעג סָאד

 ןוא רעשרָאפ ַא רענייא ןעמוקעג זיא טָא .עידעמָאק ַא ס'ָאלעדנַאריּפ רַאפ

 ,עשידיא ַא ןעוועג זיא עמַאמ יד זַא ,ןזיװַאב עכעלטכישעג טימ ןזיוװַאב טָאה

 ליוו סָאװ לדיירד-שידיא ַא זיא'ס זַא ,ןזיוװַאב ןוא קַאילָאּפ ַא סיורַא ףכית זיא

 טשינ יז טעוו'ס רעבָא ,"עקוואודישז, ַא עמַאמ סשטיוועקצימ ןופ ןכַאמ

 ,"ייז/ ףיוא ןיבמ ַא זיא ןעמ .ןעגנילעג

 וליפַא ןיוש טנייה זיא עמַאמ סשטיוועקצימ םורַא ליּפש רעד ,געיעג סָאד

 עשילױּפ עטצעל יד וליפַא ,ןדיא .קיטכיוו טשינ טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה םנופ
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 ןּפָארט ַא זיא רשפא .ווירב-סוחי ןתמא רעייז ןענופעג קירוצ ןבָאה ,ןדיא
 טערטרַָאּפ ןפיוא ןלַאפעג ךיוא ןסָאגרַאפ ןבָאה ןקַאילָאּפ סָאװ טולב-שידיא

 טולב שידיא ןּפָארט ַא טרָאפ יז טָאה םורַא ױזַא ןוא עמַאמ סשטיוועקצימ ןופ

 ,ךיז ןיא טשינ ביוא ,ךיז ףיוא

 -עקצימ םַאדַא ןגעוו טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,עיסערגיד עגנַאל ץנַאג יד
 -סער ןשיליױוּפ ןיא עיצַאוטיס יד טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו ןיז ַא טָאה ,שטיוו
 -עגרָאפ ךיז טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ ןטימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ןַארָאט
 .טעָאּפ ןשילױּפ םנופ ןעמָאנ ןטרעּפכַאעג ,םענייש ןטימ טלעטש

 ןכעלפעה םנופ תחנ סיורג ןייק זַא רע טלייצרעד ָאד ןיוש לָאז ןוא
 .טַאהעג טשינ רימ ןבָאה ,לשיט ןייז וצ ןטעברַאפ זנוא טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ

 וצ ידכ ,ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע ןעוו
 ךיז קַאילָאּפ רעד טָאה .לָאמקנעד-ָאטעג םנופ גנוקעדפיוא רעד ייב ןייז

 :טדערעצ ךיז עלעכיימש סיז ַא טימ ןוא ןפנָארב לזעלג שירפ ַא ןסָאגעגנָא

 ןשילױּפ ןופ םיאנוש יד רַאפ ןשטייד יד טשינ רע טכַארטַאב ,ךעלטנגייא

 ַא ןָאטעג ןבָאה ןשטייד יד .סעלַאקסָאמ יד ןענעז םיאנוש עתמא יד .קלָאפ

 ןייא ,ןדיא יד טרידיווקיל ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ טעברַא לקיטש ליואוו

 יז טמענ ,ןדיא יד ןסישסיוא טליוװ ריא :ןייז לחומ טשינ ייז רע ןָאק ךַאז

 .רעזייה יד קידלוש ןענעז סָאװ .סיוא ייז טסיש ןוא לסייו רעד וצ ּפָארַא
 עיליוּפ ,רעזייה עשיליוּפ .ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז רעזייה טימ ןסַאג ליפוזַא

 ...ןדיא יד ...טייטשרַאפ ריא .ןגעמרַאפ

 ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ַא טימ ץלַא ןוא

 טָאה סָאװ ,ןיילק .רד .גונעג .לקנעב םנופ ןביוהעגפיוא ךיז בָאה ךיא
 טָאה ,טרעקרַאפ ןוא שידיא ףיוא שילױּפ ןופ ךערּפשעג םעד טצעזעגרעביא
 .ןַארָאטסער םעד ןזָאלרַאפ וצ טיירג ,ןביוהעגפיוא ךיוא ךיז

 טגערפעג .טלעטשעגפיוא ךיוא ךיז טָאה קַאילָאּפ רעקידנעלכיימש רעד
 זנוא זיא רשפא .ןיוש ןפיולטנַא רימ סָאװרַאפ .ענימ רעקידלושמוא ןַא טימ

 ? טפַאשלעזעג ןייז טנַאסערעטניא טשינ

 ; טרָאװ ייב טרָאװ קַאילָאּפ ןרַאפ ןצעזרעביא טניירפ ןיימ ןסייהעג בָאה ךיא
 טסייה רע זַא רָאנ ,ךיא עז טימעסיטנַא ןַא ןוא רוכיש ַא זיא רע זַא;

 ?טשינ ךיא ביולג שטיוועקצימ םַאדַא

 ,טריגַאער טשינ רע טָאה *טימעסיטנַא; ןוא "רוכיש,; רעטרעוו יד ףיוא
 -סױרַא טָאה רע .ָאי --- ןעמָאנ ןשלַאפ ַא ןבעגעגנָא טָאה רע זַא דשח ןפיוא רָאנ
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 :ןײרַא ןגיוא יד ןיא זנוא טּפוטשעג טושּפ ייז ןוא ןטנעמוקָאד ענייז ןעמונעג

 .שטיוועקצימ םַאדַא --

 רעד ןופ עטרַאק-סדילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןטנעמוקָאד יד ןשיווצ

 ; דילגטימ ַא לָאמַא ןעוועג .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשילוּפ רעד ,.ס .ּפ .ּפ

 עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ ויביס ןייק טקישרַאפ וליפַא ןעוועג

 ...1905 ןיא

 טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ רעד טָאה רשפא .ןַארָאטסער םעד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ

 טעװ רעמָאט טרעטשינעג ,טכוזעג ,ָאטעג ןופ תוברוח יד ןיא ןבָארגעג ךיז

 .סטוג ןוא בָאה ןשידיא ןופ סעּפע ןעניפעג רע

 ?יקצַאװָאלס שוילוי רע טסייה רשפא ? טסייוו רעוו ? רע טסייה רשפא ...

 סָאװ ...תוברוח ןשיווצ לַאקַאש ַא -- ירפרעדניא טשרע ןעזעג םיא בָאה ךיא

 ןשילױּפ ןקיטכיל ַאזַא טימ הלבנ ַא טנגעגַאב ךיא בָאה טָא ?ןעמָאנ ַא זיא

 ,1948 עשרַאװ ןופ שטיוועקצימ םַאדַא רעד טשינ וליפַא טסייוו רשפא .ןעמָאנ

 טמיורטעגסיוא שיטעָאּפ טָאה סָאװ שטיוועקצימ םַאדַא רעד ןעוועג זיא'ס רעוו

 ? טסילַאבמיצ לקנַאי ןופ טלַאטשעג יד

 םַאדַא ןעמָאנ רעד .רָאלק ךַאז ןייא רימ רַאפ זיא ס'רשפא עלַא יד ןופ

 טשינ זיא ץלירג םעד ןיא .ןרעיוא יד ןיא טנייה רימ טצלירג שטיוועקצימ

 ,שטיוועקצימ םַאדַא רָאנ ,שטיוועקצימ םַאדַא טשינ ,רעיוא ןיימ קידלוש



 גנונָאמרעד

 "רעטרעוו עטלייצעג , יד ןופ עבַאגסױא רעוװעקָארק יד רעטעלב דא
 זיא לָאמַא ,טסייה סָאד .רעבעוו .ה ןעמָאנ םעד ןיא ןָא ךיז סיוטש ןוא

 רענייא רע זיא טנייה ,דיא ןטריטנַאלַאט ןגנוי ַא ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג סָאד

 ."ןָאילימ סקעז; :ןובשח םענײמעגלַא םעד ןיא ןיירַא ןעייג סָאװ ןרעפיצ יד ןופ

 1930 רָאי סָאד זיא'ס .גנונָאמרעד ַא ,דליב ַא ףיוא טצילב ןורכז ןיא

 יקסווָאקַארק לעטָאה ןיא הריד רעקיטכערּפ ַא ןיא .עיצילַאג-ברעמ ,עקָארק ןיא

 -רעדעל רעד ,רע .החּפשמ ןייז טימ דלעפנייז םהרבא רחוס-רעדעל רעד טניואוו

 עטלייצעג , יד ןבעגוצסוױרַא עקָארק ןייק טכַארבעגּפָארַא ךימ סָאד טָאה ,רחוס

 .ןובשח ןייז ףיוא *רעטרעוו

 ,לעװַאװ םעד רעביא ןגעקטנַא *לַאיָאר, לעטָאה ןיא ךיא ןיואוו ןעניואוו

 שטיוועקצימ םַאדַא ןטעָאּפ עשיליוּפ יד ףָאלש ןקיבייא רעייז ןפָאלש'ס ואוו

 ןענעז סָאלש ןכעלגינעק םענעזעוועג םעד ןיא ,יַא .יקצַאװָאלס שוילוי ןוא

 ןקירָאיַארַאפ םעד יוװ ךימ סָאד טרַא ? םיכלמ עשיליוּפ ענעזעוועג יד ןבָארגַאב

 ךיא טכַארט לעװַאװ םוצ רעבירַא רעטצנעפ ןיימ ךרוד קוק ךיא ןעוו .יינש

 רעמ סעּפע ךיז ךיא ליפ ייז טימ .ןטעָאּפ עשילוּפ עסיורג יד ןגעוו זיולב

 .רעשרעה עשיליוּפ ענעזעוועג יד טימ יו עקלעמש

 יקסוָאקַארק לעטָאה ןיא החּפשמ-דלעפנייז רעד ייב ךיא סע גָאטימ

 רעטכָאט ענייש יד ,ַאיסוינ ,יורפ ןייז ןוא רעבמיא בקעי לאומש ןציז שיט םייב

 ןוא טעָאּפ םנופ רעטָאפ רעד ,רעבמיא הירמש ;רעקיײטּפַא רענַארעיזָא םנופ

 ַא ןיא רעבמיא יורפ עטלַא יד ;"הוקתה, רעד ןופ רבחמ םנופ רעדורב רעד

 רעד ןגעוו .רָאה ּפָאק ןסייו ןטמעקרַאפ-ןייש ַא טימ ,דיילק ץרַאװש ןדייז

 ַא ןעגנוזעג ,בקעי לאומש טעָאּפ רעד .,ןוז ריא טָאה יורפ רעטלַא רעקיזָאד

 רעשיגרענע ןַא ,דלעפנייז םהרבא רחוס-רעדעל רעד ; רעדיל-עמַאמ ענייש ךס

 ענייש יד ,הנח יורפ ןייז ;ןטעָאּפ עשידיא ןופ טַאנעצעמ ַא ןוא רעוטדָאװיא

 םנופ לרעטסעװש עטסגנוי סָאד ןוא ,בקעי לאומש טעָאּפ םנופ רעטסעווש

 .ַאלעדַא --- טעָאּפ

 ,רוטָארעטיל ןגעװ רקיע רעד ךעלטנייװעג ןעמ טסעומש שיט םייב
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 עטלַא יד וליפַא ;סעומש םעד ןיא ךיז ןקילײטַאב עלַא .קיזומ ,יײרעלָאמ

 ןרעה וצ יז ןעגנערטשנָא ךיז זומ ןעמ זַא ,ליטש ױזַא טדער סָאװ ,עמַאמ

 -רעטַאעט עשידיא ןייק ,גנולייצרעד עשידיא ןייק ,דיל שידיא ןייק ָאטשינ

 טריטוקסיד טשינ לָאז סָאװ ,גנולעטשסיוא-טסנוק עשידיא ןייק ,גנוריפפיוא

 ןוא קַאמשעג םענייפ טימ ,טקַאט טימ ץלַא ןוא .טיײצלָאמ ַאזַא ייב ןרעוו

 .שינעדנעטשרַאפ

 עטסנעש עניימ וצ רעהעג עילידיא-ןעילימַאפ עשידיא רעוװעקָארק יד טָא

 עטנעגילעטניא-שידיא ַא טלעטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה ױזַא .ןעגנורענירעד

 .טלעו רעצנַאג רעד רעביא רָאנ ,עקָארק ןיא רָאנ טשינ -- םייה

 ַא טּפַאכעג .שיט םוצ חרוא ןַא ךָאנ טכַארבעגטימ דלעפנייז טָאה טּפָא

 טָאה רענעי רעדייא ןוא גָאטימ םוצ ןטעברַאפ םיא ,סַאג רעד ףיוא ןטנַאקַאב

 -סיד ןוא שיט םייב ןסעזעג ןיוש רע זיא ,טרָאװ ַא ןדײרסיױרַא טנָאקעג ךָאנ

 .סעומש םוצ טרעהעגוצ םתס ךיז רעדָא טריטוק

 -רָאפ םיא ,ןַאמנעגנוי ַא טכַארבעגטימ רחוס-רעדעל רעד טָאה לָאמנייא

 .(רעירפ ןופ טנעקעג ,סיוא טזייוו ,םיא טָאה החּפשמ יד) רימ רַאפ טלעטשעג

 .רעבעוו שרעה ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז

 רעד .גנולעטשסיוא ןַא טַאהעג רעלָאמ עשידיא יד ןבָאה עקָארק ןיא

 ןוא ,גנולעטשסיוא רעד םורַא טיירדעג רַאפרעד ךיז טָאה שיט םייב סעומש

 ,ללכב יירעלָאמ רעשידיא ןגעוו

 ַאזַא סעומש םייב ןזיװעגסױרַא טָאה ,רעבעו שרעה ,רוחב רעגנוי רעד

 בָאה ךיא .טניוטשרעד ןעוועג תמאב ןיב ךיא זַא ,ײרעלָאמ ןיא טײקטנוװַאהַאב

 ערעטיש יד טימ ןַאמנעגנוי ןטיובעגטסעפ ,ןקיסקואוולטימ םעד ףיוא טקוקעג

 ןטסקיניועניא ןַא טָאה סָאװ שטנעמ ַא טדער ױזַא זַא ,טכַארטעג ןוא רָאה

 טשינ ןוא סױרַא קינייװעניא ןופ טקוק סָאװ שטנעמ ַא ,טסנוק וצ תוכייש

 .ןײרַא ןסיורד ןופ

 ןטנַאלּפ יד ןיא ריצַאּפש ַא םיא טימ טּפַאכעג ךיא בָאה גָאטימ ןכָאנ

 טָאה רע .עקָארק טָאטש יד םורַא טמענ סָאװ לטרַאג םענירג ,םענייש םעד

 -ברעמ ןיא לטעטש ןיילק ַא -- ָאלסַאי ןופ טמַאטש רע זַא ,טלייצרעד רימ

 טעטיסרעווינוא רעוועקָארק רעד ןיא קיטַאמעטַאמ טרידוטש רע זַא ; עיצילַאג

 רעוועקָארק רעד ןיא ךיוא טרידוטש רע זַא ;עידנעּפיטס-סגנוריגער ַא ףיוא

 ,רעדיל ךיוא טביירש רע ןוא ,טלָאמ רע זַָא ןוא עימעדַאקָא-טסנוק
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 ןעוועג ךיא ןיב סנייא רָאנ ,ןיבמ רעּפַאנק ַא ךיא ןיב קיטַאמעטַאמ ףיוא

 ַא עידנעּפיטס ַא טיג גנוריגער עשיטימעסיטנַא עשילױּפ יד ביוא -- רעכיז

 טָאה רע .עכעלטנייוועגרעסיוא ןייז ןטייקיאעפ ענייז ןזומ ,טנעדוטס ןשידיא

 רעד ףיוא קיטַאמעטַאמ ןיא טנעדוטס ןטסעב ןרַאפ םש ַא טַאהעג עקַאט
 םיא ןופ ןעמ טָאה ןזיירק עשירעלָאמ יד ןיא .טעטיסרעווינוא רעוװעקָארק
 ןגעו ןעלקיטרַא ענייז .רעלָאמ םענרעדָאמ ןקידנגָאזװצ ַא ןופ יו ןטלַאהעג
 -ַעג ןעמ טָאה "קיננעשזד יװָאנ, גנוטייצ רעשיליױוּפ-שידיא רעד ןיא טסנוק

 .סערעטניא סיורג טימ טנעייל

 -עגּפָא ךיא בָאה עכעלטע .רעדיל ענייז ןופ טנעיילעג רימ טָאה רעבעוו
 רעטעּפש רע טָאה רעדיל רָאּפ ַא ."רעטרעוו עטלייצעג, יד ןיא טקורד
 ןעגנַאגרעד טלָאװ רע טייוו יו ."רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא טקורדעג

 טלָאוװ'ס סָאװ .טשינ רימ ןסייוו ,ןטייקיאעפ עשיטַאמעטַאמ עשינואג ענייז טימ

 רע זיא ןשטייד יד ייב .טשינ רימ ןסייוו ,רעלָאמ סלַא ןרָאװעג םיא ןופ

 םעד טלעטשעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ןובשח ןיא רעפיצ ַא יו רעמ טשינ ןרָאװעג

 ,ןָאילימ סקעז יד ןופ רענייא : קלָאפ ןשידיא

 עטלייצעג, יד .טקורדעג טָאה רע סָאװ רעדיל רָאּפ יד םיא ןופ ןביילב

 ךיז ןטלַאה ןוא טלעגרַאפ ןענעז ,1920 רָאי םנופ בָאה ךיא סָאװ ,"רעטרעוו

 ןופ ןסיוועג ןפיוא ןגיל סרעבעוו עכלעזַא ליפיוו ,טכַארט ךיא .ןלַאפעצ םייב

 ןופ רעדיל ייווצ יד רעביא ָאד רַאפרעד קורד ןוא ,"רוטלוק, רעשטייד רעד

 ,רעבעוו שרעה

 טעמרַאּפ רעניורב טכייל בוטש ןיא

 -- ,טעמרַאּפ רעניורב טכייל בוטש ןיא

 -- .ךרעפ ןעשזריה ןסיורד ןיא

 -- ,רעבליז טימ טייגרַאפ בוטש יד

 -- .ךרע יד טסקַאוורַאפ טסימ טימ

 חול רעד טלייצ רודיס ןיא
 -- ,דירַאי ךאנ דירַאי

 לזיוי ןבעל זױהטָאר םייב

 -- .דיא ַא ךיז טערָאּפ
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 ,םימשב ןקעמש ןעלקניוו ןיא

 ,םיתילט ןוא תורטע

 -- .ןסייועע-ןרעטש רעביא

 תונובשח ןעײטש רודיס ןיא

 ,סעדייז-רעטלע ,סעדייז ןופ

 -- -- ןרַאדנערַא עטלַא טימ

 .סרעטייש עלופ תועבטמ

 ןטסימ עשידיא ףיוא

 -- רהד ךָאנ רוד טסקַאװ

 םרעטכייל עלעקנוט רעטנוא

 -- .ךלָאג טרעװַאשזעגוצ טימ

 םיתבש ךיז ןקיה

 םיתילט ןוא םימשב ןיא

 תויתוא טימ ןדליגַאב ןוא

 ,עסייוו טעמַאס-סנרעטש

 עדייז

 .לוטש-עדיוה ןפיוא רענרעבליז עדייז ,עדייז

 ,טליפסעעצ טניוו טימ ךיז ןטרָאג טָאה ריד רעביא

 ,ןוז רעלעג רעד ןופ רעטכייל ַא יװ ךיז ןָא טדניצ זיוה סָאד

 ןיפש ַא ךיז טעדױה במָאדנטרָאג ןטיירב ַא ןיא ןוא

 ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק יד ייז ןעניױאוו סנרָאג ןעצ ףױא

 ?עדמערפ ,ןבוטש עסיורג ןיא ייז ןבעל יו ,ייא -- ןבעל -- ןוא

 -- ּפָאק םעד םורַא טזָאלג סָאװ לָאטשירק ַאזַא טלעוו יד זיא'ס

 :ּפָארַא עלעדייז םוצ רעדניק ןקוק רעצנעפ עטייו ןופ
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 ,רעטעלב ןיא ךיז עדיױוה ,רענרעבליז עדייז ,עדייז

 -- רעטלע ,רעטלע ץלַא טרעוו סָאװ לרעזיַאק קירעפעלש ַא יװ

 רענטרעג ַא טייג ןטנוא ןוא ץלָאטש סרעדנַאעלַא ןעילב ָאד

 .רעטעלב עלעקנוט יוו ףָאלש ַא ,רָאה-רעבליז ףיוא ףָאלש טעייז סָאװ

 ,עליוו ןיא זנוא ייב טניואוו ןוא ָאד רענטרעג רעד זיא שימייה ןוא

 ,עליטשש ןגיוא טימ ףױרַא זנוא וצ ָאד לָאמלײט טלכיימש ןוא

 קיביײא ףיוא ךיז ןפָאלשרַאפ עלעדייז סָאד לָאמַא טעוו'ס זַא

 .ןביוש עקידנעילב ןוא רענטרעג עטױטַאב-דלָאג ןשיווצ

 רעד ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,ןסיוו אמתסמ ליוו רענעייל רעד ... .ס 5

 ,גנונָאמרעד ןיימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,עילידיא-החּפשמ רענייש

 : ףוס רעד זיא טָא

 ןטמעקרַאפ-ןייש םעד טימ ,דיילק םענעדייז-ץרַאװש ןיא עמַאמ עטלַא יד

 לאומש טעָאּפ רעד .המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ןברָאטשעג זיא ,רָאה עסייוו ּפָאק

 -ַארעטיל ,רעוטדָאוװיא ,רחוס-רעדעל רעד .,ַאיסונ יורפ ןייז ןוא רעבמיא בקעי

 טעָאּפ םנופ רעטסעווש יד ,הנח יורפ ןייז ןוא דלעפנייז םהרבא טַאנעצעמ-רוט

 רעטלַא רעד רָאנ .ןָאילימ סקעז יד ןופ ןובשח ןיא ןיירַא ןעייג עלַא ייז --

 סנ יּפ לע זיא ,רעבמיא ץרעה ילתפנ ררושמ םעד ןופ רעדורב רעד ,רעטָאפ

 .ךוזַאב ַא ףיוא עניטסעלַאּפ ןיק המחלמ רעד רַאפ ןכָאװ עכעלטע קעװַא

 ןטמירַאב ןייז ןופ עיפַארגָאיב ַא שיאערבעה ףיוא ןבירשעגנָא רע טָאה טרָאד

 -*"הוקתה, רעד ןופ דנַאל ןיא ןברָאטשעג רע זיא גנַאל טשינ ָאד ןוא ,רעדורב

 זיא סָאװ ןוא ןבירשעגנָא טָאה רעדורב ןייז סָאװ ,ענמיה יד --- רענמיה

 .הנידמ רעשידיא רעד ןופ ןמיה רעלַאנָאיצַאנ רעד ןרָאװעג

 רָאנ טשינ טנָאמרעד "רעטרעוו עטלייצעג, עקיטציא יד ןבָאה םורַא ױזַא

 ךיוא ןבָאה ייז .ןלױּפ םענעזעוועג ןיא טיילעגנוי עטריטנַאלַאט יד ןופ םענייא

 .סיױוַא םעד ייז ןשיוצ ,ןלױוּפ ןיא החּפשמ עשידיא ענעטלעז ַא טנָאמרעד

 ןַא ,דלעפנייז םהרבא -- עקָארק ןיא "רעטרעוו עטלייצעג , יד ןופ רעבעג

 עקַאט רָאנ ,רעבעג"עימערּפ ןייק טשינ .רעביירש עשידיא ןופ טניירפ ןתמא

 .ןטיונ עלַא ןיא רעפלעה ַא



 ץירפ רעשילױפ רענעטלעזַא

 װַאלסינַאטס .רד טביירש ,1955 "טפנוקוצ, רעמונ-רעבמעטּפעס יא
 רע .עזמָאב םוחנ טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ-גני םעד ןגעוו סנעצניוו

 טעָאּפ ןגנוי םעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ױזַא יו טפַאשביל טימ טביירש

 ןיא רעביירש עשידיא ערעדנַא טימ ןשינעגעגַאב ענייז ןגעוו ןוא ,וװָאסַאס ןופ

 .עשרַאוװ

 ןיוש ,ןעזמָאב םוחנ רַאפ ןָאטעג ךס ַא טָאה סנעצניוו .רד זַא ,סייוו ךיא

 ןבעגעג םיא ,ךיז וצ ןטעברַאפ רעמוז ןדעי םיא טָאה רע סָאװ ןיילַא םעד טימ

 -חרזמ יד ןיא עיצַאקַאװ רעיירפ ַא רַאפ סױא-רָאי ,ןייא-רָאי טייקכעלגעמ יד

 .ףיוה ןשיצירּפ ןייז טַאהעג טָאה סנעצניוו .רד ואוו ,ןטַאּפרַאק עשיצילַאג

 ,רד סָאװ גרָאז יד זיא לקיטרַא םעד ןיא עטסקידריווקרעמ סָאד רעבָא

 רעד, -- ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ לרוג םעד ןגעוו סױרַא טזייוו סנעצניוו

 ןשיווצ דיסח ַא; ןָא ךיז טפור ןיילַא רע .*רעוװָאסַאס בייל השמ 'ר ןופ ךַארּפש

 לקיטרַא רעד ןכלעוו טימ ,ןָאט ןעמערַאװו םעד ןיא טליפ ריא ןוא "םייוג יד

 .טדערעג םתס טשינ זיא סָאד זַא ,ןבירשעג זיא

 רעשידיא רעד ןיא ייס טלַאטשעג-קערש ןימ ַא זיא ץירּפ רעשילױּפ רעד

 עדליוו ענייז טימ ץירּפ רעטלַא רעד :רָאלקלָאפ ןשידיא ןיא ייס ,עטכישעג

 עזייב ענייז טימ ץירּפ רעטלַא רעד .*עקשָאמ , ןייז ןופ ןובשח ןפיוא ןזירּפַאק

 ןייז טימ ץירּפ רעגנוי רעד .טניה ערעזייב ךָאנ ענייז ןוא ,סעסנָאװ עשילױּפ

 עטכישעג עשידיא עכעלמיטסקלָאפ סעצרּפ עז) רעטכעט עשידיא ענייש וצ קשח

 .?ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא;

 װַאלסינַאטס .רד עקַאט זיא ןלױּפ ןשיטימעסיטנַא ןקידהמחלמ'-רַאּפ ןיא

 ןייק ןעועג טשינ זיא ןדיא וצ טפַאשביל ןייז .םַאנסיוא ןַא ןעוועג סנעצניוו

 רעד ןגעק "*יוזַא ךיא ליוו אקווד, ןימ ַא רעדָא ,זירּפַאק רעשיצירּפ םתס

 וצ טפַאשביל ןייז .עיצידַארט רעשיטימעסיטנַא רעשיצירּפ-שילױוּפ רעטלַא

 ןימ ַא ןרָאװעג תמאב עקַאט זיא רע :ןעלצרָאװ ערעפיט טַאהעג טָאה ןדיא

 יאדכ זיא םעד ןגעוו .געוומוא ןקידריוקרעמ ַא ףיוא "דיסח רעשיאיוג

 ,ןלייצרעד וצ
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 ןפורעג ןעמ טָאה ןטַאּפרַאק עשיצילַאג חרזמ יד ןופ רעניױאוַאב יד
 ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .שיניַארקוא ןעוועג זיא ךַארּפש רעיײיז ."ןלוצוה,
 ,רענעמור יד זַא ױזַא ,ןושל רעייז ןיא רעטרעוו עשינעמור ןפרָאװעגכרוד
 ,עיצילַאג"חרזמ ןופ לייט םעד וצ קשח רעייז ןקיטכערַאב טלָאװעג ןבָאה סָאװ
 ,רענעמור עטריזיוװַאלס ןענעז ןלוצוה יד זַא טהנעטעג ןבָאה

 ןלוצוה יד ןופ רָאלקלָאפ ןטימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה סנעצניוו .רד
 רעד רַאפ ּפַאנק עקַאט טָאה רע .סעדנעגעל ןוא רעדיל ,תוישעמ ערעייז טימ
 סָאװ ,ןינע םעד ןגעוו דנַאב ןקיזיר ַא טכעלטנפערַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 ,ןזיירק עשירַארעטיל עשילױוּפ יד ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה

 ךיוא ןעוועג ןענעז טלייצרעד ןבָאה ןלוצוה יד סָאװ תוישעמ יד ןשיווצ
 עסיוועג ."דישז ןקיליײה ַא סעּפע ןגעוו טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 ןקילייה םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ןטַאּפרַאק יד ןיא רעטרע
 יד ןדיא ןקיליײה םנופ ןייטש רעד ;דיא ןקיליײה םנופ םענורב רעד :דיא
 וו .ַא א .דיא ןקילייה םנופ לייה

 טנעקַאב סנעצניוו .רד ךיז טָאה תוישעמ עשילוצוה עקיזָאד יד ךרוד
 רעבָא .לגיּפש ןשיאיוג ַא ןיא ,זיא תמא סָאװ ,עדנעגעל-םש-לעב רעד טימ
 {ןייש שילרעטסיוא ןעוועג תוישעמ יד ןענעז לגיּפש ןשיאיוג םעד ןיא וליפַא
 רעטרעטיילעג ַא טימ ,טייקכעלשטנעמ רענעביוהרעד טימ טמעטָאעג ןבָאה ייז
 ,טײקשירענָאיזיװ

 ַא זױלב זיא השעמ עשילוצוה יד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה סנעצניוו .רד
 טָאטשנָא רָאנ .עדנעגעל רעשידיא-שיטנעטיוא ןַא ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ,טקעלפער
 טָאה ,ןדיא-גרַאב עשיצילַאג-חרזמ יד ןופ ליומ ןקידעבעל םוצ ןדנעוו וצ ךיז
 רעבוב ןיטרַאמ ןופ רעכיב ענעבירשעג-שטייד ןיא יד וצ טעדנעוועג ךיז רע
 ,תודיסח ןגעוו

 רימ טימ טפָא טָאה רע .טשױטנַא קרַאטש םיא טָאה רעבוב ןיטרַאמ
 -קרעמ ַא ףיוא גנושיוטנַא ןייז טריטנעמוגרַא טָאה רע .םעד ןגעוו טדערעג
 ,ןפוא ןקיטכיר ַא ףיוא ךיז טכוד רימ יװ ןוא ןקידריוו

 ןעמ .גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא עדנעגעל-םש-לעב יד
 ןעמ יו טקנוּפ ,טפַאשדנַאל-גרַאב רעד ןופ ןלײטּפָא טשינ עדנעגעל יד ןָאק
 .טפַאשדנַאל-לילג רעד ןופ ןלײטּפָא טשינ עדנעגעל-סוטסירק יד ןָאק

 -- ץעיצקַארטסבַא ןַא םזינַאגרָא ןקידעבעל ַא ןופ טכַאמ רעבוב ןיטרַאמ
 שטנעמ רעד רעכלעוו ןיא ,טפַאשדנַאל רעד ןָא ןוא שטנעמ םעד ןָא ,עיידיא ןַא



 ט111 ןמפיוש עסלצַאזעג

 סָאװ לייוו ,רעקיטכיר ןייק טשינ זיא רעבוב .רד ןופ געוו רעד .ךיז טגעװַאב

 ןקידנרירביױו:קידעבעל םעד ןָא ןצנעטנעס עזעיגילער-שיפָאזָאליפ ןענעז

 "עג טָאה סָאװ טפול-גרַאב רעיירפ ,רעטנוזעג רעד ןָא ,םעטָא ןכעלשטנעמ

 ,לגילפ -- עדנעגעל רעד ןבעג

 ןרעבוב ייב םיא טלעפ'ס סָאװ סָאד זַא ,טלייצרעד ןסנעצניוו ,רד בָאה ךיא

 ןצרּפ ייב ןעניפעג רע טעוװ

 :טלַארטשעגפיוא טָאה םינּפ שיװַאלס-שיּפיט ןייז

 ,רעלטסניק ןרַאפ עבַאגפיוא ןַא זיא סָאד -- טרעפטנעעג רע טָאה -- ָאי;

 יד ןָא עדנעגעל ַא זיא סָאװ ? םידיסח עקידעבעל יד ןָא תודיסח זיא סָאװ לייוו

 *? עדנעגעל רעד ןופ רעגערט
 -עטשַאב רעטעּפש ךיז טָאה רעבוב ןיטרַאמ ןגעוו לייטרוא 'סנעצניוו .רד

 םעד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ דיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעבוב :טקיט

 ...םידיסח עקידעבעל יד טעדרָאמעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןופ זײרּפ-עטעג

 עשיפָאזָאליפ ַא ,עיידיא רעשידיסח רעד ייב ןבילבעג זיא רעבוב ןיטרַאמ

 יגונעג יו רעמ ןשטייד יד ןבָאה תוטיש עשיּפָאזָאליפ ןוא ןעיידיא .ַאזַא הטיש

 ,..טייקכעלשטנעמ רעבָא

 רָאלקלָאפ ןשידיסח ןעלמַאז ןעמונעג טייז ןייז ןופ טָאה סנעצניוו ,רד

 טָאה רֶע סָאװ ,קעװַא זיא רע טייוו יו .ןדיא-גרַאב עשיצילַאג יד ןשיווצ

 ץלַא טָאה ןליוּפ ףיוא עיזַאװניא עשטייד יד .טשינ ךיא סייוו ,ןָאטעגפיוא

 ,טכַאמעג טשינוצ

 סָאװ ,ץירּפ ןשיליוּפ םענעזעוועג םעד זַא ,רעכיז ךיא ןיב ךַאז ןייא ןיא

 רעמ םידיסח עקידעבעל יד סיוא ןלעפ ,ךיירקנַארפ ןיא טילּפ ַא טנייה זיא

 ,רעבוב ןיטרַאמ ,רד רָאסעּפָארּפ-לארשי םעד יוװ

 רעד ןופ לרוג ןרַאפ סױרַא טזייוו סנעצניוו .רד סָאװ גרָאז יד ; ןמיס ַא

 ."רעווָאסַאס בייל השמ 'ר ןופ ךַארּפש רעד; -- ךַארּפש רעשידיא

 :רָאזיּפע רעניילק ןייא ךָאנ

 םיא ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא סנעצניוו .רד ןעוו ,לָאמ ןייא

 ןעמ יו רעדָא *רעװַאלצַארב; יד .םידיסח רעװַאלצַארב יד וצ ןעמונעגטימ

 עלַא ןופ עטסמערָא יד ןעוועג ןענעז "םידיסח עטיוט יד, ןפורעג ייז טָאה

 םנופ טייו טשינ "לביטש, ַא טַאהעג ןבָאה ייז .עשרַאוו ןיא ןדיא עמערָא

 ,טניואוועג בָאה ךיא ואוז ,דזַאיעשּפ

 ,סטכַאנוצ-קיטיירפ ַא ןיא טייצ-רעטניוו ןעוועג זיא'ס
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 טכַאמעג סנעצניוו ,רד ףיוא טָאה "םידיסח עטיוט; יד ןופ ןענעװַאד סָאד
 ,םשור ןקרַאטש ַא

 ,תוליפת יד ןגָאז ןּפיל יד רָאנ טשינ זַא ,טליפעג שוריפב בָאה ךיא;
 .טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- "תוליפת יד וצ ףתוש ַא זיא רבא רעדעי רָאנ

 ,ץנַאט ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז "םידיסח עטיוטע יד ןבָאה ןענעװַאד ןכָאנ
 עטפַאגרַאפ טימ רימ ןבענ ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,סנעצניוו ,רד
 ,טכוזעגמורַא םיא ןבָאה ןגיוא עניימ .ןדנואוושרַאפ לָאמַא טימ זיא ,ןגיוא
 ,ןעזרעד םיא ךיא בָאה טָא ןוא

 ,טניישעג טָאה זָאנ רעשיװַאלס רענעסיררַאפ רעד טימ םינּפ עדנור סָאד
 ,טצנַאטעג ךיא גָאז סָאװ .טצנַאטעג רע טָאה "םידיסח עטיוט, יד ןופ דָאר ןיא
 ,רעכעה ךָאנ טשינ ביוא .ייז טימ ןגיולפעג זיא רע

 ַא -- טקרעמַאב רעטעּפָאסרַאפ ַא רע טָאה -- תודיסח זיא סָאד טָאװ
 ץעשטייד ןייק טשינ ןוא עיידיא עטקַארטסבַא ןייק טשינ .,ןינע רעקידעבעל

 ,"עיצַאזיליטס



 טרָאווכָאנ

 יד ןופ לייט ןסיורג ַא ןירַא טמענ "ןטפירש-עזָארּפ עטלמַאזעג , דנַאב רע
 -רעדנואוו יד, ןַאמָאר ןקסעטָארג:שיטסַאטנַאפ םעד :"ןטלַאטשעג עטנעָאנ;
 ַא ןוא תוישעמ ייווצ ,"ָאורעבא אבא לאומש ןופ גנוביירשַאב-סנבעל עכעל

 .ןעייסע ייר עצנַאג
 וצ קידעבעל שיטסירטעלעב וואורּפ ַא ןענייז "ןטלַאטשעג עטנעָאנ, יד

 "ורט ,רעגניז-סקלָאפ : רבע ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ ןטלַאטשעג ייר ַא ןכַאמ

 .םינחדב ןוא רעלייצרעד-השעמ ,רעגניז רעדָארב ,ןרודַאב
 יד ןופ ךיז וצ טרעטנענרעד ייז בָאה ךיא לייוו ,?ןטלַאטשעג עטנעָאנ;

 .ןעז וצ רעסעב ייז ידכ ןטייצ ןוא ןטייוו
 עטייוו, ןסייה טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עירעס ַא ןופ טכַארטעג לָאמַא בָאה ךיא

 ןייז טפרַאדעג ןבָאה ןטסירטעלעב ןוא ןטעָאּפ עשידיא ענרעדָאמ ; ןטלַאטשעג

 ,ץנַאטסיד ַא ןפַאש ןופ ןיז ןיא ךיא ןיימ ?טייוו, .עירעס רעד ןופ ןדלעה יד
 .ץנַאטסיד יד ןרענימרַאפ טװאורּפעג ךיא בָאה "?טנעָאנ, ןיא יו טקנופ

 -רעּפ ןופ עגַארפ ַא ןענייז ?ןטלַאטשעג עטייוו, ןוא ?ןטלַאטשעג עטנעָאנ;
 ןוא רעטנעענ רימ ןענייז ןטלַאטשעג יד לייוו רַאפרעד טשינ ןוא וויטקעּפס

 טינ רשפא ןיוש ןלעוװ ?ןטלַאטשעג עטייו, יד .רעטייו ןטלַאטשעג ענעי
 רענטָאכעיּפ ןוא קיטסיאייסע רעשימענַא ןופ טייצ ַא ןיא .ןרעוו ןבירשעגנָא

 ?ןבָאה סע ףרַאד רעוו -- עזָארּפ
 .ןטלַאטשעג עטנעָאנ; עניימ ןופ עטלייצעג לָאמַאכָאנ ךיא ריטנעזערּפ

 סיקסנָאלש םהרבא וצ ןייז חירטמ ךיז לָאז ,ןטלַאטשעג עלַא ןענעק ליוו'ס רעוו
 .שיאערבעה ןיא גנוצעזרעביא רעקיטכערּפ

 */ א +

 זיא יָאורעבא אבא לאומש ןופ גנוביירשַאב-סנבעל עכעלרעדנואוו יד,
 גַאלרַאפפ ןיא המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד רַאפ ןכָאװ עכעלטע ןענישרעד
 -עמַא ןייק ןעגנַאגרעד ןענייז ןרַאלּפמעזקע עטלייצעג .עשרַאװ ןיא *עזָאשזב
 עשילוּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא עגַאלפיוא עצנַאג יד .עקיר

 .ןדיא
 רעלָאמ ןגנוי םעד ןופ ןעגנונכייצ עקיטכערּפ יד סָאװ ,רעייז רעױדַאב ךיא

 תמאב זיא'ס .עבַאגסױא רעקיטציא רעד ןיא ןיירַא טשינ ןעייג ףייר לדנעמ
 -בייצ ענייז .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא ףייר לדנעמ .דָאש ַא
 יד טימ ןריולרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,גנונָאמרעד ענייש ַא ןעוועג ןטלָאװ ןעגנונ
 ןלױּפ ןיא רעלטסניק ערעזנוא ןופ סנבעל ענעטינשעגרעביא
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 ט רָאווכַָאנ (6

 לאומש ןופ גנוביײרשַאב-סנבעל, עכעלרעדנואוו יד זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ

 .עיגָאלָאירט רעטכַארטרַאפ ַא ןופ לייט רעטשרע רעד זיולב זיא יָאװרעבא אבא

 רשפא ןיוש ןלעוו ןלייט ערעדנַא יד ."ןדע-ןג ןופ ךוב סָאד,, --- טסייה לייט רעד

 ,ןרעוו ןבירשעגנָא טשינ לָאמנייק

 א א *א

 ַא ןופ ייווצ זיולב ןענייז ,ךוב םעד ןיא טקורדעג ןרעוו סָאװ ,תוישעמ יד

 ַא "ךוביהשעמ עיינ סָאד, ןסייה טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנולמַאז רעטכַארטרַאפ

 ,רעשינעמור ַא :רעקנוב ַא ןיא ךיז ןעניפעג ןדיא ןינמ ַא .*ןָארעמַאקעד, ןימ

 ןיא .וװ .א .א רעשיניַארקוא ןַא ,רעשיווטיל ַא ,רענַאיצילַאג ַא ,רעשילױּפ ַא

 יד ךיז ןלייצרעד רעקנוב ןיא ָאד ןוא ,עיטסעב עשטייד יד טעילוה ןסיורד

 עליטש יד ןיא ןטסגנַא יד ןוא ארומ יד ןביײרטרַאפ וצ ידכ .תוישעמ ןשטנעמ

 ,ּפָא עלייוו ַא ךיז טלעטש יירעסיש יד ןעוו ,טכענ

 .ךוב-השעמ םעיינ ןיימ וצ םַאר יד ןייז טלָאזעג טָאה סָאד

 .רעדייל ,רעבָא

 ,ץלַא טשינ זיא סָאד זַא ,ןקרעמַאב זיולב ךיא ליוו ןעייסע עניימ ןגעוו

 ןיא סעבַאגסױא ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ןעייסע רעקילדנעצ

 ןגעוו ןעוועג ןענייז סָאד .ןכוז וצ ייז טימַאב טשינ וליפא ךיז בָאה ךיא .ןלױּפ

 ,רעטַאעט ןוא רָאלקלָאפ ,רוטַארעטיל

*- 8 * 

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק-לבוי םעד ןעקנַאד ליוו ךיא
 טָאה סָאװ ,סעשָאגרַאמ לאומש .רד ,רעציזרָאפ םעד ;ךוב סָאד ןבעגוצסיױרַא
 .ךוב םענופ ןעניישרעד סָאד טכַאמעג ךעלגעמ תמאב

 ,גרעבנייפ .ל טעָאּפ םעד ,טעטימָאק ןרעגנע םעד ןעקנַאד ךיוא ליוו ךיא
 -עג ןבָאה סָאװ יד עלַא ןוא ןירעּפלַא .א ,ןַאמרעבוָאלג רָאדיזיא טניירפ םעד
 ,ךוב םענופ ןעניישרעד םוצ ןפלָאה

 ןיא קעשטנָאב .ש טניירפ םעד ןקירדסיוא ךיא ליוו קנַאד ןרעדנוזַאב ַא
 -עגנַא סָאל ןיא ןַאלּפַאק .מ ןוא רָאש יליוו ןוא ַאזיל טניירפ יד ןוא קרָאייוינ

 ,ךוב םעד'-טָא ןופ גנוניישרעד רעד וצ ןגָארטעגיײב ליפ רעייז ןבָאה עכלעוו ,סעל

 -קערָאק יד ןקוקרעביא ןרַאפ רעטּפַא .ש רעלעטשטפירש םעד קנַאד ַא
 -פיונוצ רַאפ ןירושעי םיפעי ףַארגָאילביב םעד ןעקנַאד ךיוא ליוו ךיא ; ןרוט
 עטנַאקַאב יד ,רעקורד יד ןוא ;ךוב םעד ןיא עיפַארגָאילביב יד ןלעטש

 ,שיטייל ןעזסיוא לָאז ךוב סָאד זַא ,ימ רעד רַאפ -- רעגניזלוש רעדירב

 רעגנַאמ קיציא
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 רעגניטע המלש ר"ד

 טלַאהניא
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 ןטלַאטשעג טעטנעַאנ

 * א * * * * * * א א{ א 1 * 1 א * 1 1 1 1 4 4 1 א 2 1 4 א 40. 4. א. א א. 4... .

 * יז * * * * * * א א א * * * א * 1 1 א 5 4 1 22 6 4 2 א 4 204 4 4 4 4...

 יי יי יי יי א יי ר רעבָאלטָאג רעב םהרבא

 ייבי רתנסּפ בקעי

 . רעשזרַאבז לװלעו

 . ןעדַאפדלָאג םהרבא

 .י רעװָאשװָאב ףסוי

 * יז * ' * * 1 * * * { 1 1 1 1 2 1 1 1 א 4 606 204 4 שא 4 4 4 4 א 4. ג א.ג 6. +

 * א א * * * א * א * * 1 1 1 * א 1 4 4 4 4 4 2 6 4 2 א 4 4 206 4 א 6. שא 6. 6 6 +

 * יז א * א * * * * 1 1 * 1 * 1 * 1 4 4 1 1 4 2 א 1 1 א 4 2 א 4. א 4 2 6 א. 6...

 * יי" * * א א * * * * * 1 1 6 2 1 1 1 4 2 2 4 6 6 א 4 4 4 1 6 4 4 4. 4, ג 6 . אב

 * יז * * * א * * * * * א א 2 א 2 * 1 1 א 2 א 6 2 6 6 4 2 4 4 4 6 2. 6 6. 6 6 6

 * יז * * * * * * * א 1 2 * 1 4 4 24 1 4 4 * 4 1 2 406 א 6 א א א 2 א א 6 6 6.

 * ' * * * * * * * * * 1 5 1 1 2 1 א * 4 2 2 4 4 4 4 1 א א 4 2 4 4 2 4. 6 4 6 6 61 ב

 * * * * * * * א * * 1 1 2 2 א 2 2 2 2 5 5 06 6 4 א 4 4 4 2 4 6 6 6 א א א. 6. שב

 * * * ירא * * א א א * א * * * * 1 1 2 א א 2 1 4 6 6 6 א א 4 6 4 4 4 6 6... 2 2.4

 * * * * * א * * * א * * א 2 1 א 2 א 6 4 א 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 א א 6 6 6...

 .ייפדאד אץ זאק א קא אאצ.צ.שצצשצ.שע שש רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה

 .... רעמעלעכ רעד

 ..עװַאּפ ענעדלָאג יד

 * יז * * * * * * 1 * * * א 1 * * 2 2 * * את א א א 2 4 4044 6 2 6. ג 6 6 6. 6 א

 * יז * * * * א א * * א * 1{ * א 4 א{ 1 א 1 2 6 4, א 4 4 6 א 2 0... 6...

 ןופ גנובײרשַאביסנבעל עכעלרעדנואוו יד

 ןדע'וג ןופ ךוב סָאד

 ָאװורעבא אבא לאומש

 * יז * * * * * * * * א א א * א א * * * א * א 1 2 4 2 א א א א א א א א...

 תוישעמ

 יי יי יי יב טניװרעמוז לשרעה ןופ תוישעמ יד

 יי יי יי יא אי יי סעסנָאװ סצירּפ ןטימ השעמ יִד



 ןעייסע

 יי א א יי יי יי יי ןרעּפלַאה בייל השמ

 קינלָאר ףסוי

 בייל ינאמ

 60 6 6 0 א 6 5 4 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 8 6 6 6 4 6 5 5 6 א 5 6 א * 6 8 ' 6 6 + + = + * * * *

 = 48 6 6 6 6 5 5 5 5 = 4 5 6 5 8 * 6 4 0 פה * 5 8 5 9 5 6 6 6 8 5 5 6 56 6 6 5 א + 2 + . + * + * * + +

 יי יי יי יי יי ײמָאלָאק ןיא ןרָאי-רעדניק

 יי יי יא א יי יי יי רוטלוק עשטייד יד ןוא ןדיא

 יי יי יי אי יי יי ןויטָאמ עמַארד עשילביב

 א א יי יי גָאטסטרובעג ַא טעװַארּפ עטַאט ןיימ

 יי יי יי יי טעשטּפָאטס ןיא עבוַאט עבאב רעד ייב

 2.9. א א .א6 6. .6. א... 2א שטיוועקצימ םאדַא טימ שינעגעגַאב ןיימ

 יי יא יי יי יי יי יי יי ירר גנונַאברעד

 יי ץירּפ רעשיליוּפ רענעטלעז א

 יי יי יי יי יי א יי יי טרָאװכָאנ

 יי יא יי א יי יי ןירושי םיפעי ןופ עיפַארגָאילביב



 עיפַארגָאילביב סרעגנַאמ קיציא
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 עיפַארגָאילביב סרעגנַאמ קיציא

 סרעגנַאמ קיציא

 ךַאד ןפיוא ןרעטש
 ,"םכילע םולשפ גַאלרַאפ .עדַאלַאב ןוא דיל

 ןטייז 180 ,1929 ,טשערַאקוב

 טניוו ןיא ןרעטמַאל
 ,"םערוט; גַאלרַאפ .עדַאלַאב ןוא ךיל

 .ןטייז 142 ,1933 ,עשרַאװ

 רעדיל-שמוח
 60 ,1935 ,עשרַאװ ,"וינענײלַא, גַאלרַאפ

 .ןטייז

 רעדיל-שמוח
 ,ַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ ,עגַאלפיוא עטייווצ

 ,ןטייז חס ,6 ,עשרַאװ

 רעדיל-הליגמ
 ,1936 ,עשרַאװ ,"וינעניילאג גַאלרַאפ

 ןעגניז רעקלעפ
 ,1936 ,עשרַאװ ,ַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ

 ,ןטייז 2

 לגיּפש ןיא גנורעמעד
 ןשידיי ןופ קעטָאילביב .עדַאלַאב ןוא דיל

 .ןטייז 108 ,1937 ,עשרַאװ ,בולקיןעּפ

 ווירב טביירש רעשזרַאבז לוולעוו

 רענייש רעד על'הכלמ וצ
 יןיװ-עשרַאװ ,ַאטַארעצ .ב .א גַאלרַאפ

 .ןטייז 32 ,7

 טנגוי רַאפ

 ,"דניירפ רעדניק, .ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 .ןטייז 50 ,1937 ,עשרַאװ

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ
 ,1938 ,עשרַאװ ,אשזָאשזב .ח גַאלרַאפ

 ,ןטייז 0

 "יירשַאבסנבעל עכעלרעדנואוו יד
 ָאװרעבַא אבא לאומש ןופ גנוב

 גַאלרַאפ .ףייר לדנעמ ןופ טרירטסוליא

 .ןטייז 280 ,1939 ,עשרַאװ ,ַאשזָאשזב .ח

 תובורק תויומד

 יקוטש בד אפיס .יקסנולש .א תירבע

 ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקה תאצוה

 .ןטייז 155 1
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 ן1ס} םסטא צהא עז תאת !-

 קרעוו

 ךַאד ןרעביא סנקלָאװ
 ,"וינענײלַא, גַאלרַאפ .עדַאלַאב ןוא דיל
 124 ,1942 ,ןָאדנָאל-עשרַאװ-ץיװָאנרעשט

 ,ןטייז

 ליּפש:ךַאמצָאה
 -רַאפ .ןטקַא 3 ןיא וויטָאמ-ןדַאפדלַאג ַא

 יגרובסענַאהָאי"ןָאדנָאל ,"וינענײלַא, גאל

 ,ןטייז 80 ,7

 -ןַאמ עטנ ןלעזעג-רעדיינש רעד
 טגניז רעג

 טנכייצעג עליה .לקיב המלש .,רד --- ייסע

 ,"טרראג גַאלרַאפ .קינלָאק רוטרַא ןופ

 ,ןטייז 136 ,1948 ,ןָאדנָאל

 ןטפירש עטלמַאזעג
 ,עליה .קיציא שרדמ .דנַאב רעטשרע
 ןטעיניװ ןוא ןעגנונעכייצ ,רעטעלבירעש

 םוצ ןבעגעגסױרַא .קינלָאק רוטרַא ןופ

 רעטכיד םעד ןופ גָאטנריױבעג ןט0

 "זירַאּפ ,טעטימָאק-לבוי רעגנַאמ קיציא

 .ןטייז 200 ,1950 ,עװענעשז

 עדַאלַאב ןוא דיל

 ימָאק-רעגנַאמ קיציא ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,ןטייז 486 ,1952 ,קרָאיוינ ,טעט

 הלגמה ירישמ
 .יתימא יכדרמ ירבע ןושלל קיתעה

 "וה .םילעוּפ תירפס .לייװ אגרש : רטיט

 ,היבחרמ ,ריעצה רמושה ץוביקה תאצ

 .ןטייז 102 ,3

.10 

 םזו5
 66 רׂש0006:1146 1676037611242/ עגמת

 5ןתסס| /4066ש60 114 4 .1:441901

 */6:642210 ןססס+ 1. עטאפ תמ 141 116.

 4401506/4ג:מ. 1110/.216241 קק. 223.

 "רעדנואוװ יד :ךוב סרעגנַאמ קיציא)}

 לאומש ןופ גנוביירשַאבסנבעל עכעל

 סקופ .ל ןופ טצעזרעביא ,ָאװרעבַא אבא

 |.ךַארּפש רעשידנעלַאה רעד ןיא
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 רעגנַאמ סיציא

 רעגנַאמ קיציא ןגעוו רעדיל
 סעטַאמ ,שטייד .0

 "ןָאמ ,רעגנַאמ קיציא סוזרעװ רוטַארעטיל

 ,1952 ,סעלעשודנַא סָאל .שידיי-טיורבלעד
 ,51 יז

 רעב ,ץיװָארָאה .21"א

 ,רעטעלב עשירַארעטיל .רעגנַאמ קיציא
 ,1929 ,22 ץרצמ ,עשרַאװ ,255 'מונ

 ,224 יז

 ןמלק ,רעלזייה .21'ב

 רענרַאמוק ?ןגיימ .רעגנַאמ קיציא וצ

 ,65:64 ד"ז ,1953 ,קרָאיוינ ....ךעבענ

 םרעגנַאמ קיציא

 םת ונבר 4

 ןיא טקורדעג .ןיבור ץרעה ןופ קיזומ

 -סיורַא .ןעגניז תורוד סישטַאגוב לאומש
 ,גַאלרַאפ רעכיב דנַאברַאפ ןופ ןבעגעג
 ,89 יז ,1961 ,קרָאײויג

 -צַאכ :לרעדינש ַא :רעב ףסוי 5
 עלעק

 ןמלק ,רעלזייה .2
 רענרַאמוק עניימ ."וינעװע, הבשי הכיא
 ,13 יז ,1953 ,קרָאײוינ ...ךעבענ

 השמ .,ןַאמגנוי .23 "א
 ,ביבָא'לת ,טַאלבסקלָאפ .רעגנַאמ קיציא
9, 

 .ל ,גרעבנייפ .23"ב
 ,1950 ,קרָאי-ינ ,שידיי .רעגנַאמ קיציא
 ,238 יז

 .נ ,גרעבנרעטש
 -ַאי ,קרָאי-ויג ,טפנוקוצ .רעגנַאמ קיציא
 ,20 יז ,1933 רַאונ

 .23'ג

 קיזומ טימ רעדיל

 טקורדעג .טרַאבלעג לכימ ןופ קיזומ
 .ימ טימ טגניז ס'טרַאבלעג לכימ ןיא
 ,קרָאי-וינ ,"גניר רעטעברַא; גאלרַאפ
 ,1377134 ז"ז ,5

 רכז םולש רעד 6
 ןיא טקורדעג .רענײװ רַאזַאל ןופ קיזומ
 .90045 ט} 1424 3006106

 רעכיב עשידיא ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו ןעלקיטרַא

 ןבואר ,דנַאלזייא 7
 ןופ ,ןילָאגרַאמ ַאננַא ןופ געט עטצעל יד

 'ז ,1954 ,קרָאי-װינ .גנילירפ רעזנוא
26 

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב 8
 ץשידיי ןופ ןטערטרַָאּפ .שטיװָאלַאגעס .ז

 ,86 'ז ,1933 ,עשרַאװ .רעביירש

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב .9
 ץשידי ןופ ןטערטרָאּפ .רעגנַאמ קיציא
 ,149:143 ן"ז ,1933 ,עשרַאװ ,רעביירש

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב .0
 ן"ז ,1949 ,סץרייא סָאנָּעוב .שידיי עמַאמ
7, 158, 162. 

 ,י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב 1
 :טנָא רעד ןגעװ ןעגנוקרעמַאב רָאּפ ַא

 .ןימעגלַא ןיא םַארג ןשידיי ןופ נגולקיװ

 ,126 'ז ,1932 ,קרָאיײוינ .ןעייסע
 ,י ,ב ,יקצָאטסָאלַאיב .2

 רוד .טרָאװ ףוס .ןעװעג ייז ןענייז ריפ
 ,1953 ,קרָאי-וינ ,ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע
 .520 ,519 ןיז

 ,י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב .3
 .רעלטעב רעדנילב רעד ןוא איבנה והילא

 ,1956 ,קרָאי-וינ .ןעייסע ,רָאװ ןיא םולח
 ,15 ,714 ,73 ,712 ,71 ,10 ןײז

 ,י ,ב ,יקצָאטסָאלַאיב .4
 ,רָאװ ןיא םולח .ןרעפלַאה בײל השמ
 ,211 יז ,1956 ,קרָאײיויג .ןעייסע

 ,י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב .5
 .ןעייסע ,רָאװ ןיא םולח .ןיסעיל םהרבִא
 ,267 'ז ,1956 ,קרָאייוינ
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 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 .ןעייסע ,רָאװ ןיא םולח .ןוגינ סרעגנַאמ

 .355-350 זיז ,1956 .קרָאיוינ

 םהרבַא ,קיב

 ,(1939'1949) קילדנעצרָאי רעשירעטכיד 8ַ

 ,1951 ,סערייא סָאנעוב .טייצ ןוא טרָאװ

 .69 יז

 המלש ,לקיב
 'וב .ךיזמורַא ןוא ךיזניא .עיזיװער-ץרפ

 .24 'ז ,6 ,טשצרַאק

 המלש ,לקיב
 ןיא שזַאזיפ -- רוטלוק רעשידיי רעד

 "וב .ךיזמורַא ןוא ךיזניא .עינעמורטלַא

 ,98 'ז ,1926 ,טשערַאק

 המלש ,לקיב

 "'וב ,ךיזמורַא ןוא ךיזניא .רעפָארג בקעי

 .103 יז ,1936 ,טשערַאק

 המלש ,לקיב
 -ךס ןוא ןלַאטעד .זיל סרעגנַאמ קיציא

 .133:119 ז"ז ,1943 ,קרָאי-וינ .ןעלכה

 המלש ,לקיב
 רענרעדָאמ רעד ןופ ביוהנָא םעד ןגעװ

 לאומש .עינעמור ןיא רוטַארעטילישידיי

 רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי .ךוב-רעגינ

 ,1958 ,קרָאיוװינ ,ָאװי --- טוטיטסניא

 ,89 יז

 המלש לקיב

 ,רוד ןיימ ןופ רעביירש .רעגנַאמ קיציא

 .144:133 זײז ,1958 ,קרָאייוינ

 לאקזחי ,ןײטשנָארב
 .רעגנַאמ קיציא -- קלָאּפ ןופ רעגניז רעד

 ,סעלעשזדנַא סָאל .ןיינ -- טשינ ןוא ָאי

 .152:145 ז"ז ,3

 לאקזחי ,ןייטשנַארב

 ןשירַארעטיל רעזדנוא ןופ ןטָאש םעד ןיא

 ָטג עטנעָאנ -- רעגנַאמ קיציא .רבע

 נא סָאל .ךַאד ןייא רעטנוא ,ןטלַאטש

 .153'158 ז"ײז ,1956 ,סעלעשזד

 .י ,ןרָאקדלָאג
 יןימ .ןטְצוליִס עשירַארעטיל .קיװייל .ה

 ,46 'ז ,1949 ,ןעכ

7 

.8 

,9 

1 

,3 

.5 

521 

 .י ,ןרָאקדלָאג
 -גימ .ןטעוליס עשירָארעטיל .רעגנַאמ .א

 ,18711 זײז ,1949 ,ןעכ

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 "וינ .ןעמונעג ךות ןיא .רעגנַאמ קיציא

 .314-206 ז"ז ,1956 ,קרָאי

 רזעילא ,גרעבנירג
 ןיא ןרעּפלַאה ביל השמ .שינעטנעקרעד

 ,1942 ,קרָאיוינ .ןבעל ןייז ןופ סםַאר
 ,13 יז

 .י ,ןרָאה
 ןענעז סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי ןופ רעדיל

 ןיא ןעװעג טשינ סעקנילבערט יד ןיא

 זיז ,1949 ,סערייא סָאנעוב .רוד רעזדנוא

6,. 

 ףסוי ,ףלָאװ
 -אינימ עשיטירק .רעטכידןדַאלַאב רעד

 ,1929 ,ָאקָארק .,ןרוט

 לאכימ ,טרעכייוו

 ןכרוד ןבעגעגסיױרַא .עשרַאװ ,תונורכז

 ,ביבָא-לת ,הרונמ גָאלרַאפ ,טעטימַאק-ךוב
 .353 ,347 ,341 ,334 ,322 ז"ז ,1

 ,ל .רד ,יקצינטישז
 ןופ גנַאג סגנולקיװטנא םוצ תובשחמ

 .רוטַארעטיל רעשידיא רענרעדָאמ רעד

 -עטיל עשידיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא

 ,39 יז ,1952 ,סערייא סָאנעוב .רוטַאר

 .א ,קינשטַאבַאט

 ןופ ןאמ רעד .ןטעָאּפ ןופ לרוג רעד

 .8 'ז ,1941 ,קרָאיײוינ .דיל

 סַאנָאי ,ווָאקרוט
 ץנעשָאלרַאפ .שטיװָאלַאגעס ַארַאלק

 ,1953 ,סערייא סָאנעוב .1 דנַאב .ןרעטש
 .34 יז

 קחצי ,גרעבדורג:ווָאקרוט

 רעטאעט שידיי .ןטסעמרַאפ ןוא ןװורפ

 .83 'ז ,1951 ,עשרַאװ .ןלױּפ ןיא

 .ש ,םיובנענעט

 ןופ טינש .רעדיל עיינ סרעגנַאמ קיציא

 '99 ן"ז ,1949 ,קרָאירינ .דלעפ ןיימ

42,' 
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 .ש ,םיובנענעט

 "עג סטָאג ןיא .םיכאלמ ןופ הפצוח ַא

 ,193 יז ,1951 ,קרָאײוינ .טלַאטש
 .ש ,םיובנענעט

 ןלעזעג רעדיינש רעד, .רעגנַאמ קיציא
 צג ס'טָאג ןיא ."טגניז רעגנַאמ עטנ

 ,243:240 זײז ,1951 ,קרָאיוינ .טלַאטש
 ,ל ,ווָאקונַאכ
 עשירַארעטיל ."ןעגנולמַאז עשירַארעטיל;

 ,1960 ,קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ ףוקיא .ןעייסע
 ,236 יז

 םייח ,ןַאמרעביל
 אבא ןוא דמלמ .מ .ש .רד וצ רעפטנע ןַא

 .טישז .ח .רד .רעגינ .ש ןגעװ .ןידרָאג

 .וירב סקעז .רעגינ .ש ןוא יקסװָאל

 ,31 ,30 ז"ז ,1947 ,קרָאיײוינ

 לדוי ,קרַאמ
 רעשידי רעטסינ רעד ןיא ןצנעדנעט

 יידיי רעד ןופ עטכישעג יד .רוטַארעטיל
 יז ,1943 .טקעּפסָאק .רוטַארעטיל רעש
3 

 ןמחנ ,ליזיימ
 .ןליופ ןיא רעטַאעט שידי רָאי קיצנַאװצ

 יז ,1937 ,עשרַאװ ,וװ ,רבע ןטנעָאנ ןופ
6.7 

 ןמחנ ,ליזיימ
 רעשידי רעד ןיא תופוקת ןוא תורוד

 ,18 'ז ,1942 ,קרָאיוינ .רוטַארעטיל

 ןמחנ ,ליזיימ
 .טימ ןוא רעייגרָאפ .רענעײל יד וצ
 ,קרָא-וינ ,גַאלרַאפ ףוקיא ,רעלטייצ
 .8 יז ,6

 ןמחנ ,ליזיימ

 .טייצטימ ןוא רעייגרָאפ .רעגנַאמ קיציא
 ,1946 ,קרָאי-וינ ,גאלרַאפ ףוקיא .רעל
 ,394"407 זיז

 ןמחנ ,ליזיימ
 'רוטלוק ןופ סקואװכָאנ ןוא סקואװ

 ַא לָאמַא ןעװעג .תוחוכ עשירעפעש
 ,253 'ז ,1951 ,סערייא סָאנעוב .ןבעל

 ןמחנ ,ליזיימ
 ןבעל ַא לָאמַא ןעװעג .13 עקצַאמַאלט

 ,271 ,270 ז"ז ,1951 ,סערייא סָאנעוב
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 רעגנַאמ ליציא

 ןמחנ ,ליזיימ
 רָאפנעמַאזוצָאװי רעכעלטלעװלא רעד

 'וב ןבעל א לָאמַא ןעװעג .ענליװ ןיא
 ,366 'ז ,1951 ,סערייא סָאנע

 ןמחנ ,ליזיימ
 .ץנעגייא ןוא עטנעָאנ .רענעייל יד וצ

 ,7 'ז ,1957 ,קרָאיײוינ ,גַאלרַאפ ףוקיא

 בקעי ,לטסעמ
 .רעטַאעט רעזדנוא - .עיצידַארטיעניב

 רעד ךרוד .גסױרַא .קעטָאילביב-סקלָאפ

 ,קרָאי-וינ ,ףוקיא םייב עיצקעס-רעביירש
 ,56 יז ,3

 .ש ,רעגינ

 יל רעזדנוא ןופ טײקיכַארּפשײװצ יד

 ,127 יז ,1951 ,טיָארטעד .רוטארעט

 .ז ,שטיוװָאלַאגעס
 ,1946 ,סערייא סָאנעוב .13 עקצַאמָאלט
 ,235 ,233:230 ,164 ,158 ,112 ,90 זיז

 בקעי .,טַאּפ

 עשידיי טימ ןסעומש .רעגנַאמ קיציא
 -'175 ן"ז ,1954 ,קרָאײוװינ .רעביירש

1, 

 קחצי ,רענַאּפ

 רעד זיא סָאװ ךיי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 רעטצעל ןייז ןיא שֲא םולש ...ןעגנַאג
 ,118 יז ,1958 ,ביבָאילת .םייה

 םייח ,ןייטשלעקניפ
 ןופ .גננאושפיוא ןופ ןרָאי ."טנייה;

 ןכעלטלעװלַא ןופ .סױרַא .רבע ןטנעָאנ

 ,קרָאי-װנ ,סערגנָאק רוטלוק ןשידיי
 ,140 ,135 ז"ז ,6

 לארשי .רד ,גרעבניצ

 ץשירארעטיל .טנעלַאט םוצ םינּפ ןטימ

 .1924 ,23 רעבָאטקָא ,עשרַאװ .רעטעלב

 גאלרַאפ .סעידוטש עשירָאטסיה-רוטלוק

 ,קרָאי-װג ,יקסרַאלקש לאומש השמ
 ,364:261 ז"ז ,9

 .ג ,שטיװָארָאטנַאק
 .1939 טסוגיא -- 1933 ילוי .טרָאװ סַאד

 ,גסױרַא .יירד דנַאב .רבע ןטגעָאנ ןופ

 "נָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ

 ,319 ,308 ןײז ,1958 ,קרָאײוינ ,סערג
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 יב ,רעשטוק

 לָאמַא ןעװעג ? געװ רעד טריפ ןיהוװ

 ןופ ףליה רעד טימ .גסױרַא .עשרַאװ

 טניָאשזד םייב גנולײטּפָארוטלוק רעד

 .300 יז ,1955 ,זירַאּפ .ךיירקנַארפ ןיא

 ָאעל ,גינעק
 "יל ןוא קלָאפ .גנוטכיד וצ עזָארפ ןופ

 םנופ .גסױרַא .סעיצקעל ףניפ .רוטַארעט

 ,גנירירעטעברַא םייב טעטימָאק-סגנודליב

 ,59 יז ,1947 ,ןָאדנָאל

 בקעי .קַאדָאר
 .רעלטסניק ןוא טסנוק .רעגנַאמ קיציא

 ,136 יז ,1955 ,קרָאייוינ

 המלש .,גרעבנעזָאר

 םולש .רעגנַאמ קיציא ןוא ׁשַא םולש

 ,ןָאזלוָאש גַאלרַאפ .טנעָאנ רעד ןופ ׁשַא

 ,266"267 ןזייז ,1958 ,ימַאימ

 .ש .יקסנַאשזָאר

 טרָאװ עטקורדעג שידיי סָאד .רעגנַאמ .א

 ,1941 ,סערייא סָאנעוב .עניטנעגרַא ןיא

 ,128 יז

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 ןגעװ .עדַאלַאב רעז ןופ רעײנַאב רעד

 י"ךַאד ןפיוא ןרעטשא סרעגנַאמ קיציא

 ! ןיינ ןוא ! ָאי ןשיװצ .עדַאלַאב ןוא ךיל

 ,1937 ,עשרַאװ ,ַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ

 ,52737 ןײז

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 סרעגנַאמ קיציא .טניװ ןיא לגײװצ ַא יװ

 ןוא 1! ָאי ןשיװצ ."טניװ ןיא ןרעטמַאל

 יעשרַאװ ,ַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ ! ןיינ

 ,6453 ן"ז ,7

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 סרעגנַאמ קיציא) תובָא עכעלשידיי יד

 ! ןיינ ןוא ! ָאי ןשיװצ .("רעדיל-שמוח,

 ,1937 עשרַאװ ,ַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ

 .73:65 ןיז

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 "א) .רעטכיד ןטנַאקַאבמוא ןופ דיל סָאז

 ןשיװצ .("ןעגניז רעקלעפ ,, סרעגנַאמ קיצ

 יַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ !ןיינ ןוא !ָאי

 ,79-14 ז"ז ,1937 עשרַאװ
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 .י ,טרָאּפָאּפַאר
 ןשיװצ ."רעדיל'שמוח, סרעגנַאמ קיציא

 יַאשזָאשזב .ח גַאלרַאפ ! ןיינ ןוא !ָאי

 עשידיי יד ,לקיב המלש .1937 ,עשרַאװ

 ,125:1123 ו"ז ,1946 ,קרָאי-וינ ,ייסע

 דעמַאל ,ָאריּפַאש

 גַאלרַאפ .רדח ןיא טייג רעבײרש רעד

 ,33'34 זיז ,1945 ,סעלעגנַא סָאל "ןײלַא,

 דעמַאל ,ָאריּפַאש

 .ל םיבתכ .רעדילישמוח .רעגנַאמ קיציא

 ,סעלעגנַא סָאל ,טעטימָאק-ךוב ָאריּפַאש

 ,355'357 ז"ז ,9

 והילא ,ןַאמלוש
 ,ןטלעצעג גַאלרַאפ .1929-1929 ענליוו גנוי

 ןופ דליב א) 24 יז ,6 ,קרָאײוינ

 "ירש עשידיי עּפורג ַא טימ ,ענליוװ-גנוי

 יָאװיי ןופ רָאפנעמַאזוצ-טלעװ םייב רעב

 .11935 טסוגיוא ,עגליוו

 יפ ,ץרַאװש
 ןטנעָאנ ןופ .רוטַארעטיל .גנוטייצסקלָאפ

 יטלעװלַא ןופ .גסױרַא .ייווצ דנַאב .רבע

 ,קרָאיײװינ ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעל

 .427 ,357 ,356 ן"ז ,6

 .פ ,ץרַאטש
 "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רעטעברַאטימ

 ןטנעָאנ ןופ .1939:1922 ןרָאי יז ןיא

 -טלעװלַא ןופ .גסױרַא .יײװצ דנאב .רבע

 ,קרָאי-וינ ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעל

 .427 'ז ,6

 חנ ,גרעבנייטש

 "סקע ןופ רעטכיז רעז רעגנַאמ קיציא

 ַא טגנַאלרַאפ -- גרעבנייטש חנ .זַאט

 ,160-150 זײז ,1952 ,קרָאי-וינ .שטנעמ

 יב ,רענפעש
 יגסױרַא ,7 עיּפילָאװָאנ .רענרומכ ףסוי

 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ךרוד

 יסערייא סָאנעוב .עניטנעגרַא ןיא ןדיי
 *48:47 ז"ז ,8

 .ב ,רענפעש

 ךיז ןצעזַאב ןייז וצ) רעגנַאמ קיציא

 "ָאװָאג .(1951 רעמוז ,עקירעמַא ןיא

 -לַארטנעצ ןכרוד .גסױרַא 7 עיפיל
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 רעגנַאמ ביציא

 ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו ןעלקיטרא
 'רַא ןיא ןדיי עשילוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ז"ז ,1958 ,סערייא סָאנעוב .עניטנעג
4, 

 לחר .,ךַאברעיוא
 .תורטע ענרעבליז יד ןופ רעטכיד רעד

 ,16 ילוי ,סערייא סָאנעוב ,טרָאװ רעזנוא
4, 

 םעדיא

 רעזנוא .ןרענגַאמ קיציא גנונָאמרעד ַא

 .1958 ,8 רעבמעטּפעס ,זירַאּפ ,ןעמיטש

 ,מ ,ןַאמטלַא
 יַּפֲא ,עשרַאװ ,ןטפירש עשידיי .עשרַאװ

 .5 'ז ,1957 ליר

 .א ,ימלַא

 ןשיװצ ןליוּפ ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד

 ,דיא רעשילוּפ רעד .תומחלמ-טלעװ ייװצ

 ,122:121 ן"ז ,1942 ינוי ,קרָאיזוינ

 .א ,ימלַא

 עיירפ .רעדיל-לוליח רעדָא ,רעדיל-שמוח

 טסוגיוא ,קרָאי-וינ ,עמיטש רעטעברא
 .5 'ז ,1951 ,1

 .א ,ימלַא
 ץיירפ .סיורט טרָאװ א ןוא ןיירט טרָאװ ַא

 רעבָאטקָא ,קרָאיויג ,עמיטש רעטעברַא
 ,3 יז ,1951 2

 .ש ,רעטסמַא

 -ןוא .רעגנַאמ עטנ ןלעזעגירעדיינש רעד

 ,1948 ,8 ינוי ,זירַאּפ ,עמיטש רעז

 וװ .מ ,סַארַא

 םואעליבוי ןקירעי-50 םוצ) עלהשעמ א

 ניק ערעזנוא רַאפ .(רעגנַאמ קיציא ןופ

 רַאונַאי-1951 רעבמעצעד ,זירַאּפ ,רעד
 4 'ז ,2

 לארשי ,ףרָאדנעשַא
 עיזעָטּפ רעשידי רעד ןופ עדײז רעד

 סנעזיר םהובא ךָאנ םישולש יד וצ)
 לירּפַא ,זירַאּפ ,טרָאװ-רעטעברַא .,(טיוט
0, 1953, 

 לארשי ,ףרָאדנעשַא

 עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןופ עדיײז רעד
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 סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא .{ןעזייר .אָֹנ
 ,1954 ,2 לירּפַא ,סערייא

 .מ ,שטיװָארעשָא
 'ַאלַטב ןוא ךיל; ךוב ס'רעגנַאמ קיציא

 ,19 ילוי ,קרָאי-װינ ,סטרעװרָאפ ."עד
3, 

 .מ ,שטיוװָארעשָא

 יַאלַאב ןוא ךיל, ךוב ס'רעגנַאמ קיציא

 -ָאי ,גנוטייצ עשידיא רענַאקירּפַא ."עד

 ,1953 ,28 טסוגוא ,גרובסעגַאה

 .מ ,שטיוװָארעשָא

 .טנעָאנ רעד ןופ רעבירש עשידיא טימ

 ,1955 ,15 יַאמ ,קרָאי-וינ ,סטרעװרָאפ

 .ב .ֹא

 רעשידיי רעד ןוא רעטכידז רעשידיי רעד

 ,458 .מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל .רעזעל

 -110 זײז ,1932 ,10 רַאורבעפ ,עשרַאװ
9.1 

 .ב

 ,ןעדַאפדלָאג םהרבַא ןגעװ רעגנַאמ קיציא

 ,10 רעבמעװָאנ ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא
9, 

 .י ,יקסנַאשָאטָאב
 ןופ סורג ןקיטייזנייא סרעגנַאמ .י ןגעװ

 .מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל .ןעינעמור
 ,358 יז ,1929 ,10 יַאמ ,עשרַאװ ,2

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 סָאנעוב ,עסערּפ יד .קלָאפ ןראפ *ועיא,
 ,1938 ,20 רעבמעװָאנ ,סערייא

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 ןגעװ ןקיװייל ןגָאז וצ בָאה ךיא סָאװ

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .וירב סרעגנַאמ
 ,1941 ,20 סוגיוא ,סערייא

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 "ץוב ,עסערּפ יד ; טנַאמ רעגנַאמ קיציא

 .1946 ,10 רעבמעטמעס ,סערייא סָאנ

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב
 יד ןגירק רַאנ ךיז טינ ליװ לעָארסיא

 ,30 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ
0, 



 עיּפַארגָאילביב

 בקעי ײקסנַאשָאטָאב ,7

 יד .ןעגנורעדינרעד ...ןגעװ תונורכיז

 ,25 ץועמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערַּפ
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 בקלעי ײקסנַאשָאטָאב ,8

 רעשיטעָאפ רעד ןגעװ עיסוקסיז ַא

 יסעוײא סָאנעוב ,עסערּפ יד .ךַארּפש

 .1951 ,5 ינוי

 בקעי ײקסנַאשָאטָאב ,9

 יד ןושל ןשיטעָאפ ןגעװ עיסוקסיז יד

 ,1951 ,8 ינוי ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ

 בקעי .,יקסנַאשָאטָאב .0

 ינַאמ ןגעװ רעגנַאמ קיציא ןוא קיװייל

 "עד ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד .ןבייֵל

 ,1953 ,9 רעבמעצ

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב

 יֵל עשיזי יד זַא ,טזײװ סָאװ טפעה ַא

 עסערּפ יד .לארשי ןיא טעיידעג רוטַארעט

 .1955 ,3 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב

 בקעי יקסנַאשָאטָאב

 יעסערּפ יד ."קיטכיל ןכַאמ זומ ןעמ,

 .1955 ,16 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב 2

 ןופ ךשמ ןיא רוטַארעטיל עשידיא יז

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .רָאי 40 עטצעל יד

 ,1957 ,31 רעבמעצעד ,סערייא

 עלעמיש {בקעי ,יקסנַאשָאטָאב) .4
 רעקָארָאס

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .ןעּפ ץיפש ןפיוא

 1958 ,21 ינוי ,סערייא

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב

 ךידַאנ השמ טלעטש  רעגנַאמ קיציא

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .םויה רדס ןפיױא

 .1958 ,19 טסוגיוא ,סערייא

 בקעי ,יקסנַאשָאטָאב

 יַארעטיל .דיי רעד ןופ ןגעטש יד ףױא

 לירּפַא ,סערייא סָאנעוב ,עסערַּפ יד .רוט

7, 1960. 

 .ל ,ןָאיַאב 7
 םעד םורַא) רעצ ןפאשראפ דײר ןעװ

 ,סיורָאפ .(רעגנַאמ קיציא ןופ ויוורעטניא

 16 ז"ז ,1958 רעבמעטּפעס ,עקיסקעמ
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 .ל ,ןָאיַאב .8
 -לת ,שימייה .רעצ ןפַאשרַאפ דייר ןעוו

 .417 יז ,1958 ;} רעבמעוװָאנ ,ביבָא

 ינעב .,ךַארכַאב
 םילשורי ןיא ןרעגנַאמ קיציא קידנרעה

 סָאד .ץוביק ןיא דרַאבסָארג ץרעה ןוא

 ,22 טסוגיוא ,ָאגאיטנַאס ,טרָאװ עשידיי

8 

 .ש ,קעשטנָאב

 ,שימייה .טלװעַאב ןרעגנַאמ טָאה ריא

 1958 ,1 רעבמעװָאנ ,ביבָא-לת

 ןלעקןנערפ ,(ןיווןרָאב 1

 ןופ עיצקַאדער ןיא רעגנַאמ קיציא

 יַאּפ ,עמיטש רעזנוא ."עמיטש רעזנוא ,

 .1949 ,28 רעבמעטּפעס ,זיר

 לעקנערפ-ןיוורָאב ,2
 .י.טגָאזעג רימ טָאה רעגנַאמ קיציא
 ,28:27 רַאונַאי ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

921 

 לעקנערפ-ןיוװרָאב .3

 ןופ רעטכיז רעז -- ךַאברעױא םירפא

 -רעבָאטקָא ,זירַאּפ ,םויק .לַאװק ןטלַא

 ,126 7 ,1954 רעבמעצעד

 .י ,סיװעשַאב
 "וצ .רוטַארעטיל רעשיזי רעד םורַא

 ן"ז ,1943 טסוגיוא ,קרָאיוינ ,טפנוק

0 4414 

 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 ,םוקפיוא רעד .תומשנ עטעשזדנָאלברַאפ

 46 'ז ,1929 לירּפַא ,קרָאידוינ

 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 "'פיוא רעד .רעדיל ןגעװ ןעגנוקרעמַאב

 'ז ,1933 לירּפַאץרעמ ,קרָאי-וינ ,םוק

67 

 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .ןוגינ סרעגנַאמ

 .5 'ז ,1951 ,22 ינוי ,קרָאיײוינ

 .י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 .דיליסקלָאפ ןשידיא ןופ טײקנעש יד

 ,18 רעבמעװָאנ ,קרָאי-װינ ,סטרעװרָאפ
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 םהרבַא ,קיב ,9

 יידיי .""תרצנ ןופ ןַאמ רעד; סשַא םולש

 רעבמעטּפעס ,קרָאיוינ ,רוטלוק עש
 ,34 'ז ,3

 םהרבַא ,קיב

 רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןיא תודיסח

 ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא .עיזעָאּפ

 ,1939 ,12 ץרעמ

 םהרבַא ,קיב

 יָאמ רעד ןיא ןויטָאמ רעשידיסח רעד

 ,2 ,ךשמה .עיזעָאפ רעשידיי רענרעד

 ,51750 זיז ,1940 ,קרָאיוינ

 המלש .רד ,לקיב
 ,גָאט רעד .רעגנַאמ קיציא טעָאּפ רעד

 ,1941 ,3 יֵאמ ,קרָאידוינ

 המלש .רד ,לקיב
 ,רעפמעק רעשידיא .דיל ס'רעגנַאמ קיציא

 .12:10 ז"ז ,1943 ,21 יַאמ ,קרָאיוינ

 המלש .רד ,לקיב

 .טעָאפ רעד ,רעגנַאמ קיציא רבח ןיימ

 238 ן"ז ,1951 ילוייינוי ,זירַאּפ ,םויק
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 המלש ,לקיב ,5
 רעשידיא .רעגנַאמ קיציא עיגָאלָאטנַא

 יז ,1953 ,סץרעמ ,קרָאיװיג ,רעפמעק

 יי 62

 המלש ,לקיב 6
 רעשידיא .רעגנַאמ קיציא עיגָאלָאטנַא

 ,1953 ,26 ץרעמ ,קרָאײװיג ,רעפמעק

 ,12 יז

 המלש ,לקיב

 טפנוקוצ .רעביײרש עשיזיי ןצרעפ טימ

 ,281 ז"ז ,1955 טסוגיוא-ילוי ,קרָאיוינ

2, 

 המלש .רד ,לקיב
 .דיל שידיא ןופ עיגָאלָאטנַא עשיאערבעה

 יקַא ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט
 ,1956 ,14 רעבָאט

 ,ב .י ,ןילייב
 .םענָאטזַאװ עיינ ןיא ןעמולב עטנקירטרַאפ

 ,14 רַאונַאי ,קרָאיוװינ ,טייהיירפ-ןגרָאמ
5, 
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 רעגנַאמ טיציא

 .ח ,זעב
 'מיס רעשיטעַאּפ ןוא עקסַאמ ,גנוטכיד

 ,קרָאי-וינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .לָאב
 ,13 'ז ,1960 ץרצמ

 לאקוחי ,ןײטשנָארב
 "קעמ ,געװ רעד .קלָאפ ןופ רעגניז רעד
 ,1952 ,8 רַאורבעּפ ,עקיס

 לאקזחי ,ןייטשנָארב
 ןשירַארעטיל ךעזדננא ןופ ןטָאש ןיא

 קיציא ןופ "ןטלַאטשעג ץטנעַאנ,) רבע
 לירּפַא ,ָאגַאקיש ,געװ רעזנוא .(רעגנַאמ
 ,8 ,5 ז"ז ,6

 .ר .י ,ןַאמנירב
 יָאנ ,טעגיסרמ ,גנַאגפיוא .רעגנַאמ קיציא
 .20 18 זײז ,1933 רעבמעוו

 ,' .נ ,בילטָאג
 ןייז ןגלו) גנוטכיד סרעגנַאמ קיציא

 -טנָאמ ("ךַאד ןפיוא ןרעטש; ךוב-רעדיל
 ,1933 רעבמעװָאנ ,לָאערטנָאמ ,"לָאער
 ,572 זיז

 ,י .נ ,בילטָאג
 -ָצג ןטסקיצפופ ןייז וצ) רעגנַאמ קיציא
 -וינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .(גָאטנריױב
 ,31:35 ן"ז ,1951 יַאמ ,קרָאי

 .א ,גרעבדלָאג
 לייג .((שידייןעמאד) שידיי טיבעג סָאד;

 .1958 ,21720 רעבמעצעד ,זירַאּפ ,עסערּפ

 .צ .ב ,גרעבדלָאג
 -רָאמ-גָאס .עבַאגסיוא יקסװַאשרַאװ עיינ

 .1958 ,13 ילוי ,קרָאיוינ ,לַאנרושז ןעג

 .י ,ןרָאקדלָאג
 ,לָאערטנָאמ ,דנַאטשרעדיװ

 ,322 ז"ז ,8

 אבא ,ןידרָאג
 ,עדַאלַאב ןוא ךיל .ןזטלאבה'לעב רעד
 ,עץמיטש רעטעברַא עיירפ .1952 י .נ
 ,1955 ,11 ץרעמ ,קרָאייוינ

 אבא ,ןידרָאג

 דיל ,רעגנַאמ קיציא .ןזַאלשבה'לעב רעד
 -ץברַא עיירפ .1955 ,.י .נ ,עדַאלַאב ןוא
 ,1955 ,23 ץרעמ ,קרָאיײװינ ,עמיטש רעט
 4 ז

 רעבמעצעד



 עיּפַארגָאילביב

 .מ ,גרובזניג
 -- *רעביײרש עשיזיא טימ ןסעומש,

 "טנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .טאּפ בקעי ןופ

 ,1955 ,24 לירּפַא ,לָאער

 .מ ,גרובזניג
 .ןטערטרָאּפ-רעביירש עקיטכערּפ ןצרעפ

 ,1955 ,4 יֵנֹוי ,עקיסקעמ ,עמיטש יד

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 עטצעל יד ןופ רעדיל ס'שטיװַאר ךלמ

 "וינ ,רעפמעק רעשידיא .רָאי סקעז ףניפ

 .16:14 ז"ז ,1946 ,16 טסוגיוא ,קרָאי

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 רעשידיא רעײנ רעז ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא

 ,קרָאי-וינ ,רעפמעק רעשידיא .גנוטכיד

 .11 יז ,1947 ,1 טסוגיוא

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 "וינ ,רעפמעק רעשידיא .רעגנַאמ קיציא

 *10 זײז ,1948 7 רעבמעטּפעס ,קרָאי
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 בקעי ,ןײטשטַאלג
 רעשידיא .רעגנַאמ קיציא אבה ךורב

 ו"ז ,1951 ,18 יַאמ ,קרָאיוינ ,רעפמעק

2. 

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 ."עדַאלַאב ןוא דיל, סי'רעגנַאמ קיציא

 ,15 יַאמ ,קרָאײװינ ירעפמעק רעשידיא

 .15:14 ז"ז ,3

 בקעי ,ןײטשטַאלג
 .ןעגנולמַאז ןוא עיגָאלָאטנַא

6161 
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 רעשדייא

 ,19 רעבמעװָאנ ,קרָא-װנ ,רעפמעק

 14 'ז ,4

 בקעי ,ןײטשטַאלג .9

 "ידיא .לָאמ ןטסקעז םוצ -- בײלקּפָא

 ,15 רַאורבעפ ,קרָאײװינ ,רעפמעק רעש

 .14 'ז ,0

 בקעי ,ןייטשטַאלג 0

 רעשידיא .ןטפירש סינָאזרעדָארב השמ

 ,1960 ,15 ילוי ,קרָאי-וװינ ,רעפמעק

12 

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג} .1

 ,7 .מונ ,ךיזניא .שעדיוכ ןופ דיל ּסָאז

 ,16:14 ז"ז ,1934 רעבמעװָאנ ,קרָאי-ויג
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 .א ,סעלעיעל-ץנַאלג .2

 "וינ ,גָאט רעד .עיזעָאּפ עשידיא רָאי 5

 .1939 ,26 רעבמעװָאנ ,קרָאי
 .א ,ץנַאלג

 ,גָאט רעד .רעגנַאמ קיציא רָאי גיצנַאװצ

 .1941 ,25 ץרעמ ,קרָאיוינ
 .א ,ץנַאלג

 ,גָאט רעד .רעגנַאמ קיציא רַאפ ײט ַא ײב

 ,1942 ,17 ץרעמ ,קרָאי-וינ

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג) .5

 "רָאפ סרעגנַאמ ןגעװ .טרָאװ ןוא טלעװ

 ,גָאט רעד .עיגָאלָאטנַא רעד וצ טרָאװ

 .1947 ,20 רעבמעטּפעס ,קרָאייוינ

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג} 6
 ירָאמיגָאט .זיל ןייז ןוא רעגנַאמ קיציא

 1 רעבמעװָאנ ,קרָאיײוינ ,לַאנוושז ןעג

3, 

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג) .7
 ןעגרָאמיגָאט .ן'רענײװ רַאזַאל ןגעװ סעּפע

 ,1954 ,6 רעבמעװָאנ ,קרָאיוינ ,לַאנרושז

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג) 8
 ןעגרָאמ-גָאט .רעבײרש טימ ןסעומש

 1955 ,14 יַאמ ,קרָאיײװינ ,לַאנרושז

 סעלעיעל ן.א ,ץנַאלג) 9
 -"רושז ןעגרָאמ-גָאט .טלַאטשעג ןוא טרָאװ

 ,1960 ,31 רַאונַאי ,קרָאייוינ ,לַאנ

 בקעי ,ץנַאלג
 רעד .רעגנַאמ קיציא

 .1937 ,11 רעבמעצעד

173 

124 

0 
 ,עקיסקעמ ,געװ

 בקעי ,ץנַאלג 1
 .רעגנַאמ קיציא ןופ רעדיל'הליגמ יז

 1938 19 ץרעמ ,עקיסקעמ ,געװ רעד

 בקעי ,ץנַאלג ,2
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעז ןיא רצוא ןַא

 .םישישךב א ןועװ סרעגנַאמ קיציא
 10 רעבמעצעד ,עקיסקעמ ,געװ רעד
0. 

 .מ ,ןַאמרעמיצ-סָארג 3
 ,טייק ענעדלָאג יד .ןרעּפלַאה ביל השמ

 ,167 יז ,1952 ,13 ,ביבָאילת

 .מ ,ןַאמרעמיצי-סָארג ,4

 ,טייק ענעדלָאג יד .סָאטימ רעשירעפַאש

 ,24 ,15 ז"ז ,1960 ,ביבָא-ללת ,6



0) 

 השמ ,ןַאמסָארג 5
 רעגנַאמ עטנ ןלעזעגירעזינש רעדג

 גָאלרַאפ ,רעגנַאמ קיציא ןופ) "טגניז

 ,גנוטייצ עשידיי .(1948 ,ןָאדנָאל ,*טררַא.

 ,1948 ,25 ינוי ,גרעבסדנַאל

 (הש|מ ,{זַאמסָארןג
 רעד רעגנַאמ ןוא רעגניז רעד רעגנַאמ

 ,1958 ,1 ילוי ,ביבָא-לת ,שימייה .רעגָאז

 7 יז

 ןהשןמ ,ןןַאמסָאר}ג
 .לארׂשי ןיא ןרעגנַאמ קיציא וצ תונעט

 ,1958 ,10 ילוי ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 {הש|מ ,(ןַאמסָאר}ג
 ,דיל ןייז ןופ קינָאה םעד ַאי ןליװ רימ

 .ךײר ענייז ןופ טפיג םעד טינ רעבָא

 ,1958 ,1 רעבמעװָאנ ,ביבָאילת ,שימייה
 ,16'17 זיז

 רזעילא ,גרעבנירג
 ןופ זעטניס : גנוטכיז סרעגנַאמ קיציא

 ,ןןטלעצעג .חסוניסקלָאפ ןוא םזיטנַאמָאר

 .96718 ז"ז ,1949 רעטניוװ ,קרָאי-וינ

 רזעילא ,גרעבנירג

 ,טפנוקוצ .רוטַארעטיל רעשידיי לזמ ןיא

 ,501 יז ,1958 ,רעבמעצעד ,קרָאיוינ

 ל ,שטיװעקנַאמָאד

 "נוא .יקצָאטסָאלַאיב .י' .ב ןופ ןעײסע

 1957 ,2 רַאורבעּפ ,זירַאּפ ,טרָאװ רעז

 ,ל ,שטיװעקנַאמָאד
 עירָאעט סרעגנַאמ קיציא םורַא חוכיװ ַא

 -גוא ."ץנאטסיד רעשירעלטסניק; ןגעװ

 ,1958 ,28 ינוי ,זירַאּפ ,טרָאװ רעז

 .ל ,שטיוועקנַאמָאד ,3
 .שיאערבעה ףיוא רעדילישמוח סרעגנַאמ

 ,1960 ,19 ץרעמ ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 .ל ,שטיוועקנַאמָאד .4
 רעזנוא .זדיל סטקאשרטעפ ןופ תוכז ןיא

 .1960 ,24 רעבמעצעד ,זירַאּפ ,טרָאװ

 סעטַאמ ,שטייד

 קסעטָארג ןשיטַאמַארז זיב קיריל ןופ

 "מעק רעשידיא .(רעגנַאמ קיציא ןגעװ)

 ז"ז ,1950 ,6 רעבָאטקָא ,קרָאײוינ ,רעפ
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 רעגנַאמ קיציא

 װַאלסינַאטס .רד ,סעצניוו עד ,6

 יּפָעס ,קרָאיוינ ,טפנוקוצ .עזמָאב םוחנ

 ,321 'ז ,1955 רעבמעט

 ךורב ,רעגַאה

 רעבמעוװָאנ ,זירַאּפ ,םויק ."קיציא שרדמ,

 441 יז ,1

 לאיחי ,רעפָאה
 רעבמעצעד ,זירַאּפ ,םויק .רעגנַאמ קיציא

 ,6847681 ז"ז ,8

 לאיחי ,רעפָאה

 -יטרַאנגײא עשיטעָאּפ סרעגנַאמ קיציא

 ,ביבָאלת ,8 ,טײק ענעדלָאג יד .טייק

 ,102793 ז"ז ,1

 לאיחי ,רעּפָאה
 וצ .רעטכידיסקלָאּפ רעד רעגנַאמ קיציא

 ,טפנוקוצ .,גָאט-ןריובעג ןטסקיצפופ ןייז

 ,392-391 ןײז ,1951 רעבָאטקָא ,קרָאיוינ

 קחצי ,ץיווָארַאה

 .ךַאד רעזנוא ףיוא ןרעטש סירעגנַאמ

 -למַאז ייליבוי ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 ,1929 ,27 רעבמעטּפעס ,קרָאײוינ ,ךוב
 ,66 ,32 ,31 ןיז

 .י ,ןרָאה

 ן גידלוש דלעפנעזָאר סירָאמ ןיא סָאװ

 ,8 ינוי ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא
3, 

 .י ,ןרָאה
 לשידיא .*םיוב ַא טײטש געװ ןפיוא,

 ,1954 ,27 יַאמ ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ

 .י ,ןרָאה

 "ייצ ףשידיא .רעביײײרש עגנוי ןוא עטלַא
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 .21 רעבָאטקָא ,סערייא סָאנעוב ,גנוט

4, 

 .י ,ןרָאה .5

 ,גנוטייצ עשידיא .טימ ןסייר סָאװ תורוש
 ,1955 ,4 רַאונַאי ,סערייא סָאנעוב

 .י ,ןרָאה
 ןגעװ טדערעג ןבָאה רעלעטשטפירש 4

 -ץוב ,גנוטייצ עשידיא .ןעמעלבָארּפידות
 ,1955 ,217 ץועמ ,סערייא סָאנ

 .י ,ןרָאה
 טלייצרעד רעגנַאמ קיציא רעטכיד רעד

,6 

,7 



 עיּפַאוגַשילביב

 "עוב ,גנוטייצ עשידיא .דיל ַא סנייז ןגעװ

 .1960 ,20 ץרעמ ,סערייא סָאנ

 .י ,ןרָאה

 "ידיא .םישיש ןב ַא טרעװ רעגנַאמ קיציא

 רעבמעװָאנ ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עש

9 1960, 

 .מ ,רענליוו
 ."שיזיי ןעמַאד,

 .1958 ,271 ץרעמ

 1 ,גינייוו

 ."רעדיל שמוח, סרעגנַאמ קיציא םורָא

 ,עשרַאװ ,581 .מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל

 ,1935 ,28 ינוי

 "רעב .פ ןסקַאמ ,רד ,ךיירנייווו

 ןַאמ
 סירעגנַאמ קיציא ןיא טייקסיורג עגיטסיײג

 ,קרָאיײוװינ ,סטרעװרָאפ ."רעדיל-שמוח,

 .1951 ,22 ילוי

 "רעב .פ ןסקַאמ .,רד ,ךיירנייווו

 ןַאמ
 יגיק ערעזדנוא רָאפ רעסעב ןיא סָאװ

 סירעגנַאמ קיציא רעדָא שמוח רעד :רעז

 ,קרָאי-װינ ,סטרעװרָאפ ? "רעדיל-שמוח.

 .1951 ,26 טסוגיױא

 לאירבג ,ןַאמסייוו

 ןיא ךוזַאב ןייז וצ .רעגנַאמ קיציא

 ינוי ,ביבא-לת ,ןגָארפ-סנבעל ,לארשי

 .14 'ז ,8

 .א .י ,ןַאמסייוו

 "וינ ,9 ,ךיזניא .רעגנַאמ קיציא ןגעװ

 ,97793 זייז ,1935 רַאונַאי ,קרָאי

 םהרבַא ,קַאז

 "גריובעג ןט50 ןייז וצ) .רעגנַאמ קיציא

 ,גרובסענַאהָאי .עקירפַא םורד .(גָאט

 .11710 ז"ז ,1951 ילוי

 םהרבַא ,קַאז

 ,גנוטײיצ עשידיא עינ .רעגנַאמ קיציא

 1951 ,28 רעבמעטּפעס ,ןעכנימ

 םהרבַא ,קַאז

 ,1951 רעבמעצעד ,זירַאּפ ,ענובירט ץיירפ

 .11710 זיז

9. 
 ,זירַאּפ ,עסערּפ עיינ

0 

11 

2 

3 

,4 

5 

,6 

7 

5311 

 יד .ש .רעגניז .8
 ירעפמעק רעשידיא .רעדיל עשידיא עיינ

 . 14 'ז ,1938 ,5 ץרעמ ,קרָאיײוינ

 יד .ש ,רעגניז
 "ידיא ןופ ןעיסעג ס'לקיב המלש .רז

 יקרָאיוינ ,גָאט רעד ."רעיורט ןעש

 1951 ,18 ץרעמ

 .ד .ש רעגניז

 יקנורט .י .י ןופ תוישעמ סקלָאפ יד

 ,1954 רעבמעטּפעס ,קרָאיװינ ,טפנוקוצ

 ,333 יז

 .ד .ש ,רעגניז
 "ירש עשידיי טימ ןסעומש, סי'טַאּפ בקעי

 "ןינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק ."סרעב

 .10 'ז ,1955 רעבמעוװָאנ ,קרָאי

 .ד .ש ,רעגניז

 רעזנוא ."ביײלקּפָא סנײטשנײװ שירעב

 ,16 ,14 ז"ז ,1958 ינוי ,קרָאי-ינ ,געוו

 .י ,לבבורז
 עטרירטסוליא .לארשי ןיא רעגנַאמ קיציא

 ,סערייא סָאנעוב ,רעטעלב עשירַארעטיל

 .4 יז ,1958 ינוייַאמ

 .י ,לבבורז
 ,שימייה .היכז רעזנוא ןוא תוכז סרעגנַאמ

 .1958 ,17 טסוגיוא ,ביבא:לת

 ןָאירַאמ ,דישז

 טכוזַאב טָאה רעגנַאמ קיציא רעטכיד רעד

 ,29 יַאמ ,קרָאײװינ ,סטרעװרָאפ .עשרַאװ

8 

 .מ ,דיסח

 רעטכיז ןטמירַאב ן'רַאפ םיִּּפ תלבק רעד

 "ָצק .רעגנַאמ קיציא רעלעטשטפירש ןוא

 ,16 לירּפַא ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענ

1, 

 .א ,קינשטַאבַאט

 רעשידיי רעד ןיא טלָאװער ןוא עיצידַארט

 "ילוי ,סערייא סָאנעוב ,אקװד .עיזעָאּפ

 .422 יז ,1951 רעבמעטּפעס

 .א ,קינשטַאבַאט

 .טנַאלַאט רעשירעטכיד סבייל ינַאמ

 ,רעטעלב עשירַארעטיל עטרירטסוליא
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 רעבָאטקָא רעבמעטּפעס ,סערייא סָאנעוב

 .19 יז ,4

 .א ,קינשטַאבַאט

 ןעגרָאמ-גָאט .טעָאּפ ןשידיא ןופ םיטש יד

 ,1955 ,19 רַאונַאי ,קרָאיײוינ ,לַאנרושז

 .ש ,םיובנענעט

 ,עמיטש יד ,רעדיל עיינ סרעגנַאמ קיציא

 ,1946 ,13 לירּפַא ,עקיסקעמ

 .ש ,םיובנענעט

 רעשידיא .רעדיל עיינ סרעגנַאמ) קיציא

 ,1946 ,10 יַאמ ,ָאגַאקיש ,רעירוק

 ,.ש ,םיובנענעט 2

 רעקרָאיויג .רעדיל עיײנ סרעגנַאמ קיציא

 .1946 ,17 יַאמ ,טַאלבנכָאװ

9 

,0 

,1 

 .ש ,םיובנענעט ,3

 ,עמיטש יד .ןוגינףושיכ רעסיורג רעד

 ,1947 ,6 רעבמעצעד ,עקיסקעמ

 .ש ,םיובנענעס 4

 ןלעזעג רעדיינש רעד, .רעגנַאמ קיציא

 -מעצעד ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ ."טגניז

 ,5:4 ז"ז ,1948 ,24 רעב

 .ש ,םיובנענעט

 .עװַאּפ ענעדלָאג יד ןוא טעָאּפ רעד

 ,טײצ עיײנ יד .(רעגנַאמ קיציא ןגעװ)

 ,1949 ,11 רַאורבעפ ,סערייא סָאנעוב

 .ש ,םיובנענעט

 ןשירעטכיד ןייז יירטעג -- רעגנַאמ קיציא

 ,1 לירּפא ,ןעכנימ ,געװ רעזנוא .ָאדערק
9, 

 ,םיובנענעט

 ןוא ןרָאטַאטקיד

 ,(ווירב סרעגנַאמ

 ,1949 ,8 לירּפַא

5 

,60 

 .ש 1

 קיציא טימ) .סעקילק
 ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ

 .ש ,םיובנענעט .8

 ןַײז וצ) .רעדיל עײנ 'רעגנַאמ קיציא

 (ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ןעמוק

 ,28 יַאמ ,ָאטנָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא
1, 

 .ש ,םיובנענעט 9

 ןיא ןלײװ ןייז וצ ...רעגנַאמ| קיציא

 יג ."ליּפש ךַאמצָאה סָאד. .עקירעמַא
 ,1951 ,29 ינוי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי
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 רעגנַאמ ליציא

 ,ש ,םיובנענעט

 םעד םורַא) .שינרעטצניפ עקיטכיל יד

 רעקרָאיוינ .(םינּפ-תלבק רעגנַאמ קיציא

 ,1951 ,27 ילוי ,טַאלבנכָאװ

 .ש ,םיובנענעט

 ויורעטניא) .סעקילק ןוא ןרָאטַאטקיד

 רעגנַאמ קיציא ןוא םיובנענעט .ש טימ

 -כָאװ רעקרָאױינ .(עקילק רעד ןגעװ
 ,1954 ,21 יַאמ ,טַאלב

 ֹל

 'נַאמ קיציא ןגעװ "טייקיטכערעג; סנינַאצ

 -ָאטקָא ,ביבא-לת ,גנוטייצ עשידיי .רעג
 ,1958 ,3 רעב

 קחצי ,שטיװָאסַאנָאי
 ,עסצערּפ יד .טעָאּפ רעד ףרָאדנעשַא לארשי

 ,1953 ,29 טסוגיוא ,סערייא סָאנעוב

 ףלָאװ .א ,ינסַאי
 -שמוח ןופ רעגניז רעד .רעגנַאמ קיציא
 עטצעל .דנַאל-שמוח ןיא טסַאגוצ רעדיל

 ,1958 ,23 יַאמ ,ביבא-לת .,סעיינ

 יכדרמ ,הפי

 -ַאהַאי ,עקירפַאםורד .רעגנַאמ קיציא
 ,1078 ןיז ,1958 רעבמעטּפעס ,גרובסענ

 ,וװ ,ידלָאטרעב-יקצַאל
 יד ןגעװ) .בר םעד ןגעק סדנוק רעד

 (רעגנַאמ קיציא ןופ "רעדיל-שמוח,
 ,עשרַאװ ,571 .מונ ,רעטעלב עשירַארעטיל
 ,268 'ז ,1935 ,19 לירּפַא

 ָאנַארעד ,רעמינ ןקחצי ,ןַאמביל}
 "וינ .רעמעלַאב ןשירָארעטיל םעד ײב

 ,1953 ,23 רעבָאטקָא ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי
 ח יז

 .ה ,קיווייל
 יגָאט רעד .רעפטנע ןַא ן'רעגנַאמ .א

 ,1941 ,19 ןוא 12 ילוי ,קרָאיוינ

 (רעד) רעגידעבעל
 'רושז ןעגרָאמ .דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא

 ;1951 ,21 רעבָאטקָא ,קרָאיוינ ,לַאנ

 ,23 יאמ ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט

 ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט 4

 -רושז ןעגרָאמ-גָאט 1954 ,26 רעבמעצעד

 גָאט :1955 ,10 לירּפַא ,קרָאיײויג ,לַאנ
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 .14 טסוגיוא ,קרָאיײוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 ,קרָאייוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט ;(5

 "רושז ןעגרָאמ-גָאט ;1958 ,17 טסוגיוא

 ,1958 ,28 רעבמעטּפעס ,קרָאיוינ ,לַאנ

 ללה ףסוי ,יוועל
 ערעײז ןוא רעבײרש עשידיי רענָאדנָאל

 ,1954 לירּפַא ,זירַאּפ ,דנַאלײרפ .קרעװ

 .9 יז

 ילש ן|.י ,סעקצַאש-ןיוועלו

 סרעקנעה רעדָא סקיציא ענעטיברַאפ יד

 ירעקעװ רעד .תונברק ערעייז ןסירגַאב

 .17 'ז ,1961 ;} ראורבעפ ,קרָאײוינ

 .ל ,ןַאמענעל

 ןרעטנענרעד קרָאי וינ ןוא זירַאּפ שידיא

 יָאטקָא ,קרָאיײוװינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .ךיז

 ,1949 ,27 רעב

 .מ ,ב ,ד

 בױהנָא םוצ) .רעגנַאמ קיציא רעטכיד

 יסקעמ ,טרָאװ סָאד .(רָאי לבוי ןייז ןופ

 .1951 ,1 לירּפַא ,עק

 ן"מ

 .רעגנַאמ קיציא ןופ .ןטלַאטשעג עטנעַָאנ

 1938 .גיואיילוי ,עשרַאװ ,סעיינ'רעכיב

 ,75 זיײז

 עידַאק ,יקסווָאדָאלָאמ
 ."ךַאד ןפיוא ןרעטש, סרעגנַאמ קיציא

 ז"ז ,1930 ,17 רַאונַאי ,קרָאיוינ ,ךָאװ

3 

 אשאלאמ .ילַאמ

 יגרעטַאלפיילפ םוצ ןעיירעדיולפ לטניב ַא

 "יירפאב ,רעגנַאמ קיציא -- רעטכיד ןקיד

 .1948 6 רעבמעוװָאנ ,ןעכנימ ,גנוא

 דערפלַא ,רעברעּפש-לוגראמ

 -ארעטיל .רעגנַאמ קיציא רעטכיד רעז

 "קַא ,עשרַאװ ,441 .מונ ,רעטעלב עשיר

 .664:663 ז"ז ,1932 ,14 רעבָאט

 .א .רד .,ינודקומ

 .רעגנַאמ קיציא .רעבײרש ןוא רעכיב

 רעבמעטּפעס ,קרָאייוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 ,1935 ,ן}
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 .א .רד ,ינודקומ
 "ַאי ,קרָאײוינ ,טפנוקוצ ."רעכיבלעמַאז,

 .58 יז ,1937 רַאונ

 .א .רד ,ינודקומ
 ילָאג יד .עקירעמא ןיא רוטלוק עשידיי
 ז"ז ,1953 ,17 ,ביבא:ילת ,טייק ענעד

8 

 .א .רד ,ינודקומ

 ינוייַאמ ,קרָאיײוינ ,טפנוקוצ .םזירעגנַאמ

 .217-274 ן"ז ,3

 .א .רד ,ינודקומ

 ,לגיּפש רעד .הרותייז עשירַארעטיל

 .6 'ז ,1955 לירּפַא ,סערייא סָאנעוב

 .א .רד ,ינודקומ

 עשירעביײרש ערעזדנוא ןרעװ רעטיש

 ,ביבא-לת ,26 ,טייק ענעדלָאג יד .ןעייר

 .157 יז ,6

 .א .רד ,ינודקומ

 קרַאמ) רעטכידיסקלָאפ רעשיזיא רעטשרע

 "וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט .(יקסװַאשרַאװ

 .1958 ,7 רעבמעטּפעס ,קרָאי

 .ב .נ ,ווָאקנימ
 רעד ןיא ןעגנומערטש ןוא ןצנעדנעט

 "'וצ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי

 'ז ,1954 רעבמעצעד ,קרָאיײװינ ,טפנוק

3, 

 ןמחנ ,ליזיימ
 .רעטעלב עשירַארעטיל .רעגנַאמ קיציא

 ,1933 ,10 רַאורבעּפ ,עשרַאװ ,458 .מונ

 .1057104 זײז

 ןמחנ ,ליזיימ
 רעטמַאל) .ךוב-רעדיל יינ סרעגנַאמ קיציא

 ימונ ,רעטעלב עשירַארעטיל .(טניװ ןיא

 ז"ז ,1933 ,24 ילוי ,עשרַאװ ,0

5. 

 ןמחנ ,ליזיימ
 גַאלרַאפ ."רעדיל שמוח; סירעגנַאמ קיציא

 "יוא ,קרָאיװינ ,טפנוקוצ ."וינענעלַא,

 .495 יז ,1935 טסוג

 ןמחנ ,ליזיימ

 ."ךַאד ןרעביא סנקלָאװ , .רעגנַאמ קיציא
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 ,1943 רַאורבעפ ,קרָאי-וינ ,רוטלוק שידיי
 ,18'25 זײז

 ןמחנ ,ליזיימ
 "וינ ,רוטלוק עשידיי .עשרַאװ עשיזיי יד
 ,26 ,25 'ז ,1944 יַאמ ,קרָאי

 ןמחנ ,ליזיימ
 "ידיי .עיזעָאּפ רעשידיי ןופ סעיגָטלָאטנא

 ,1954 רעבמעצעד ,קרָאי-וינ ,רוטלוק עש
 ,19 יז

 ןמחנ ,ליזיימ
 "יךיי .עיזעָאפ רעשידיי ןופ סעיגָאלָאטנַא

 ,1955 רַאורבעפ ,קרָאי-וינ ,רוטלוק עש
 ,10 ,9 זיז

 ןמחנ ,ליזיימ
 ,רוטלוק עשידיי .שדוח וצ שדוח ןופ

 יז ,1960 רעבמעטּפעס-טסוגיוא ,קרָאי-וינ
51 

 .י ,קעטָאלמ
 םוצ) ."ענייד ןענייז ייז -- ןעניורק יד;

 ,(קרָאי-וינ ןיא רעגנַאמ קיציא ןופ ךוזַאב
 ,1951 ,1 טסוגיוא ,קרָאי-וינ ,רעקעװ רעד
 ,1078 זײז

 ,ל ,ךאלמ
 נַאמ קיציא ."שעמוכ שטײט, עיינ סָאד

 'צוב עסערפ יד ."רעדיל:שעמוכ ,, סרעג

 .1935 ,5 ינוי ,סערייא סָאנ

 .פ יטָאל ,ךאלמ
 "נָאמ ,רעלדָא רעדענעק .שובכַאנ חסונ

 ,1954 ,6 לירּפַא ,לָאערט

 .ש ,ןָאסלעדנעמ
 ןגעװ *ענכַאי עבָאב,; םורַא למוט רעד

 עיינ .י"ב ןופ גנוריפפיואירעגנַאמ רעד

 ,1937 ,9 לירּפַא ,עשרַאװ ,גנוטייצ סקלָאפ

 .ש ,ןןָאסלעדנעןמ
 .רעטכיד רעטרימערפ רעד רעגנַאמ קיציא

 'מעצעד ,עשרַאװ ,1 .מונ ,"סיוארָאפ,

 .5 'ז ,1937 ,10 רלב

 .ש ,ןָאסלעדנעמ
 ,2 .מונ ,"סיוארָאפ, .רעגנַאמ קיציא

 ,4 'ז ,1937 ,24 רצבמעצעד ,עשרַאװ

 .א ,סענעמ

 ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד ,ך"נת רעד
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 רעגנַאמ סיצביא

 ."גילעז רעטעפ, רעד

 1951 ,29 ילוי ,קרָאי

 בקעי ,לטסעמ
 .קרעװ עשיטַאמַארד ענענישרעד ייוװצ

 ץשידיי ."ליּפש:ךַאמצָאה, רעגנַאמ קיציא

 ז"ז ,1948 לירּפַא ,קרָאי-וינ ,רוטלוק
474 

 בקעי ,לטסעמ
 .םיאיבנ יד ןגעװ ןעמעָאּפ סרעּפנײװ יד

 רעבמעצעד ,קרָאיהינ ,רוטלוק עשידיי
 .30 יז ,1

 השמ ,רידַאנ

 רעזנוא ןופ קירעשיײה םעד ןעביירטראפ

 -ָאטקָא ,קרָאיוינ ,גָאט רעד .רוטארעטיל
 .1941 ,25 רעב

 השמ ,רידַאנ

 'ןַאמ קיציא וצ וירב רעטקיטעּפשרַאפ ַא

 ץרעמ ,קרָאי-וינ ,רעפמעק רעשידיא .רעג

3, 1942, 

 .א .פ ,{קיװָאןנ
 "ןינ ,טייהיירפ-ןגרָאמ ? קיציא רעכלעװ

 ,1961 ,24 רַאונַאי

 לאירזע ,סקַאנ
 רעשידיי רעד ןופ םינּפ עקיטסײג סָאד

 ,1957 ץרעמ ,קרָאי-וינ ,טפנוקוצ .גנוטכיד
 ,139 יז

 .ש ,רעגינ

 דיל) ךַאד ןפיוא ןרעטש .רעגנַאמ קיציא

 יַאמ ,קרָאי-וינ ,טפנוקוצ .(עדַאלַאב ןוא

 -ןיג ,סטרעװרָאפ

 ,3197314 ז"ז ,2

 .ש ,רעגינ

 "יא .עיזעַאּפ עשיטנַאמָאד ןוא עזעיגילער

 'וצ .טניװ ןוא ןרעטמַאל רעגנאמ קיצ

 ן"ז ,1933 רעבָאטקָא ,קרָאי-וינ ,טפנוק
1, 

 .ש ,רעגינ

 "וינ ,גָאט רעד .ןעבירשעג ןוא טנעײלעג

 .1933 ,8 רעבָאטקָא ,קרָאי

 .ש ,רעגינ
 רעד .רוטַארעטיל עשידיא רָאי בלַאה ַא

 ,1935 ,17 רעבמעװָאנ ,קרָאייוינ ,גָאט
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 .ש ,רעגינ

 "יא .ליּפש'םירופ זיב ?ליפשירעיורט ןופ

 ,גָאט רעד .רעדיל-שמוח סרעגנַאמ קיצ

 .1935 ,22 רעבמעצעד ,קרָאי-וינ

 .ש ,רעגינ

 "וינ ,גָאט רעד .ןעבירשעג ןוא טנעײלעג

 .1936 ,6 רעבמעטּפעס ,קרָאי

 .ש ,רעגינ

 יַארג םַײח) רענליװ-טלַא ןוא ענליוװיגנוי

 .1937 ,7 ץרעמ ,קרָאיײוינ ,גָאט רעד .(עד

 .ש ירעגינ

 יַאמ ,קרָאיוינ ,טפנוקוצ .רעגנַאמ קיציא

7, 

 .ש ,רעגינ

 .רעדיל-הליגמ .1 .רעזיל סרעגנַאמ קיציא

 וירב טביירש רעשזרַאבז לעװלעװ 2

 .ליִּפֹש ןיא גנורעמעד .3 .על'הכלמ וצ

 5 רעבמעטּפעס ,קרָאירינ ,גָאט רעד

7. 

 .ש ,רעגינ

 .ןבירשעג ןוא טנעײלעג

 .1939 ,28 יַאמ ,קרָאי

 .ש ,רעגינ

 יד .ןטלַאטשעג .עזָארפ סרעגנַאמ קיציא

 ןופ גנוביירשַאב-סנבעל עכילרעדנואוו

 "וינ ,גָאט רעד .ָאװרעבא אבא לאומש

 .1939 ,18 ינוי ,קרָאי

 .ש ,רעגינ

 ,גָאס רעד .רוטַארעטיל עשידיא רָאי 5

 ,1939 26 רעבמעװָאנ ,קרָאיוינ

 .ש ,רעגינ

 "יא ןגעװ .טייקידהחפשמ עשירָארעטיל

 רעד ."רעדיל עטצעלא סרעגנַאמ קיצ

 .1941 ,19 ילוי ,קרָאיוינ ,גָאט

 .ש ,רעגינ

 סנקלָאװ, רעדיל עײנ'טלַא סרעגנַאמיקיציא

 ץרעמ ,קרָאיוינ ,גָאט רעד .ןַאד ןרעביא

7 1943, 

 .ש ,רעגינ

 ,גָאט רעד .טעוד ַא ןיא רעגנַאמ קיציא

 ,1949 ,6 רעבמעװָאנ ,קרָאייוינ

 "וינ ,גָאט רעד

5351 

 .ש .רעגינ .2

 ןעמוק סועגנַאמ קיציא וצ .טעָאּפ רעד

 יקרָאײוינ ,גָאט רעד .עקירעמַא ןייק
 .1951 ,13 יַאמ

 .ש ,רעגינ .3

 "ויג ,גָאט רעד .ןעבירשעג ןוא טנעײלעג

 .1952 ,20 רַאונַאי ,קרָאי

 .ש ,רעגינ
 "גָאט .רעגנַאמ קיציא ןוא קנורט .

 רַאורבעפ ,קרָאיוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

1 1953. 

 .ש ,רעגינ

 "רושז ןעגרָאמ-גָאט .טגניז רעגנַאמ קיציא

 .1953 ,22 רַאוובעפ ,קרָאי-וינ ,לַאנ

 .ש ,רעגינ

 ,גנוטייצ עשידיא .טגניז רעגנַאמ קיציא

 .1953 ,1 ילוי ,סערייא סָאנעוב

 .ש ,רעגינ

 "גָאט .דנָאפ דעמַאל ןופ עטרימערפ רעכיב

 רעבָאטקָא ,קרָאיײוינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

1, 1953. 

 .ש ,רעגינ

 "גָאט ."ןייז; .ןעבירשעג ןוא טנעיילעג

 ,7 ץרעמ ,קרָאי-ינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ

4 

 .ש ,רעגינ

 קיציא .טפַאשדנַאל יז ןוא קַאװטיל רעד

 "וינ ,לַאנוושז ןעגרָאמיגָאט .רעגנַאמ
 .1954 ,18 לירּפַא ,קרָאי

 .ש ,רעגינ

 ? ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןעמעװ רַאפ רעװ

 ,4 ינוי ,קרָאיײינ ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט

25 

 .ש ,רעגינ

 ןעגרָאמיגָאט .רעבײרש טימ ןכערּפשעג

 .1955 ,10 ילוי ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז

 .ש ,רעגינ

 .םי ןטײז עדייב ףיוא רוטָארעטיל עשידיא

 יַאמ ,קרָאי-וינ ,לָאנרושז ןעגרָאמ-גָאט

0 1956. 

 .ש ,רעגינ

 יַאׂש רעשיזיא רעד ןופ גנורעטיירבסיוא
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 ,קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט .גנופ
 ,1956 ,17 ינוי

 ןרהא ,ןָאזנעסינ

 -צָאה .ויטָאמ ןעדַאפדלָאג 8 ףיוא ליּפש 8

 עיירפ .רעגנַאמ קיציא ןופ ליּפש:ךַאמ

 -מעטּפעס ,קרָאי-וינ ,עמיטש רעטעברַא
 יז ,1948 ,10 רעב

 לדנעמ .רד ,לשערגיינ
 ,1950 ,קרָאי-ינ ,טפנוקוצ .רעפַאנש רעב

 ,463 'ז

 .ד ,קרַאמיינ

 ןופ םוקמוא ןוא ןבעל םעד ןגעװ ךוב ַא

 -ןינ ,סטרעװרָאפ .ײמָאלָאק טָאטש רעד
 ,1958 ,2 רַאורבעפ ,קרָאי

 בד ,ןדס
 ,31 ,טייק ענעדלָאג יד .רעגנַאמ קיציא

 ,1179 זײז ,1958 ,ביבא-לת

 .ש ,ןשטיװָאקסו}ס

 .שידיי -- טיורבלעדנַאמ ,שטייד סעטַאמ

 רעבמעטּפעסיײַאמ ,סערייא סָאנעוב ,אקווד
 ,269 'ז ,5

 .א ,רעוועקצוס
 ,טייק ענעדלָאג יד .טעַאּפ םוצ טרָאװ א

 ,14:12 ז"ז ,1958 ,ביבאילת 1

 .י .י ,לַאגיס
 ןקירעייקיצפופ ןייז וצ) .רעגנַאמ קיציא

 ילוי ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .(לבוי
1 1950, 

 ,י ,י ,לאגיס
 רעדענעק .רעגנַאמ קיציא ,אבה ךורב

 ,1951 ,30 ץרעמ ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא

 יי צי ,ןלַאגיןס

 -טנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .רעגנַאמ קיציא

 .1951 ,2 לירּפַא ,לָאער

 ,י .י ,לַאגיס
 ,רעלדָא רעדענעק .ןעציטָאנ רעקרַאוינ

 ,1951 ,2 ילוי ,לָאערטנָאמ

 ,י ,י ,לַאגיס
 "יוא ,קרָאײוינ ,"ןייז, .רעגנַאמ קיציא

 ,3'4 זײז ,1957 טסוג
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 רעגנַאמ היציא

 יאול ,לַאגיס
 "ויִנ ,טפנוקוצ .לטגיס יאול ןופ װירב ַא

 .188 'ז ,1955 לירּפַא ,קרָאי

 שרעה ,רַאילָאמס
 .סקלָאפ .הביבס עשירַארעטיל עשידיי

 ,1957 ,5 ראורבעפ ,עשרַאװ ,עמיטש

 לאוי ,ןיטנע
 -בעה רעד ןופ עיגָאלָאטנַא סעפָאי יכדרמ

 ,קרָאי-ינ ,טפנוקוצ .עיזעָאּפ רעשיאער
 .598 'ז ,1949 רעבמעצעד

 לאוי ,ןיטנע
 ,קרָאי-וינ ,רעפמעק רעשידיא .בייל ינַאמ

 .18 יז ,1955 ,23 רעבמצעטּפעס

 בקעי ,טַאּפ

 יילוי ,קרָאיוינ ,טפנוקוצ .רעגנַאמ קיציא

 .324 319 ז"ז ,1953 טסוגיוא

 בקעי ,טַאּפ
 קיציא .רעבײרש עשידי טימ ןסעומש

 ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .רעגנַאמ

 סָאנעוב ,עסערּפ יד 1953 ,2 טסוגיױא
 .1953 ,4 טסוגיױא ,סערייא

 בקעי ,טַאּפ
 ימעצעד ,קרָאי-וינ ,טפנוקוצ .קיװייל .ה

 ,472 'ז ,1954 רעב

 בקעי ,טַאּפ

 ,טפנוקוצ .רעביירש עשידיי טימ ןסעומש

 ,1955 ץרעמ ,קרָאיזוינ

 בקעי ,טַאּפ

 סָאנעוב ,לגיּפש רעד .רעגנַאמ קיציא

 .10:9 ז"ז ,1955 לירּפַא ,סערייא

 הדוקיר ,שַאטָאּפ
 ,גנוטיצ עשידיא .הלעמ לש םילשורי

 ,1958 ,9 יַאמ ,ביבא-לת

 .י ,רענַאּפ

 .רעטעלב רעציװַָאנרעשט .עדַאירעגנַאמ

 ,1937 ,28 יֵאמ

 .י ,רענַאּפ

 ,1946 ףוס ,זירַאּפ ,שידיי .רעגנַאמ עטנ

 ,11 יז ,1947 רַאונַאי



 עיּפַארגָטילביב

 קחצי ,רענַאּפ ,7

 -טנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .רעגנַאמ קיציא

 ,1951 ,13 טסוגיוא ,לָאער

 קחצי ,רענַאּפ
 יטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .רעגנַאמ קיציא

 .1951 ,13 טסוגױא ,לָאער

 קיציא .,רענַאּפ
 ,ביבא-לת ,טלעװיינ .קיטירק ,רוטַארעטיל

 .1954 ,21 יַאמ

 .י ,רענַאּפ

 .רעגנַאמ קיציא ןופ "ןירעכַאמפושיכ , יד

 רעבמעטּפעס ,ביבא-לת ,ןגָארפ-סנעבעל

 .15 'ז ,5

 קחצי .,רענַאּפ

 יַאומעמ ,טסיאיײסע רעד -- לקיב המלש

 ענעדלָאג יד .טסיטערטרָאּפ ןוא טסיר

 ,288 'ז ,1957 ,ביבא-לת ,27 ,טייק

 י .רענַאּפ

 ןיא ךוזַאב ןײיז וצ) ..רעגנַאמ קיציא

 ,ביבאילת ,טלעװ עטרירטסוליא .(לארשי

 .1958 ,14 רַאונַאי

 קחצי ,רענַאּפ

 'רעד זיא סָאװ ,דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ץרעמ ,ביבָאלת ,סעיינ עטצעל .ןעגנַאג

7 1958, 

 .י ,רענַאּפ

 ןיא ךוזַאב ןייז וצ) .רעגנַאמ קיציא
 ,טלעװ עטרירטסוליא סנינַאצ ,(לארשי
 .3 7 ,1958 ,14 יַאמ ,ביבא-לת

 .פ .ב

 ירַָאה טמענ בושי רעשידיי רעזירַאּפ רעד

 רעטכידז ןשדיי ןעטמירַאב םעד ףיוא קיצ

 ,ירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .רעגנַאמ קיציא

 .1949 ,10 רעבָאטקָא

 .פ .ב

 ינַאמ קיציא ןוא םוטנזײ עשיליופ סָאד

 רעבָאטקָא ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .רעג

4 1949. 

 .פ .י
 צטצעל .קיריל -רעגנַאמ רָאי-קיסיײרד

 1953 ,8 יַאכ ,ביבא-לת סעיינ
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 בייל םייח ,סקופ .8
 ילעמיטש רצזנוא ..טביוהרעד סָאװ ךוב ַא

 .1955 ,24723 ילוי ,זירַאּפ

 ָאעל ,ןייטשלעקניפ ,9
 "יל .רעגניז'עדַאלַאב רעד רעגנַאמ קיציא

 ,עשרַאװ ,294 ,מונ ,רעטעלב עשירַארעט

 .998-997 ןז"ז ,1929 ,20 רעבמעצעד

 .ל .גרעבנייפ
 רעד .רעדורב ןײיז ןוא רעגנַאמ קיציא

 .1948 ,14 רעבמעװָאנ ,קרָאי-וינ ,גָאט

 .ל ,גרעבנייפ ,1
 ןופ רעטסיײמ גניז -- רעגנַאמ קיציא

0 

 יַאֹמ .קרָאיװינ ,גָאט רעד .דיל ןשידיא

6 1951, 

 לחר ,גרעבנגייפ ,2
 רעטקיטעּפשרַאפ סלַא רעגנַאמ קיציא

 ,שימייה .עקװעלירסַאקיטלַא ןופ חילש

 .14 'ז ,1958 ,17 טסוגיוא ,ביבא-לת

 .ר ,זַאמדלעפ 3
 ענעדלָאג יד ,טפנוקוצ יד ןלַאנרושז ײװצ

 "בעפ ,גרובסענַאהָאי ,עקירפא-םורד .טייק

 ,19 יז ,1955 רַאור

 ,מ ,ןינַאצ ,4

 קרַאטש סיוא ןעמענ ןרָאיטקַא עשידיא

 לירּפַא ,קרָאיײ-וינ ,סטרעװרָאפ .לארשי ןיא

9 1955, 

 .מ ,ןינַאצ .5
 ןסעומש עקידתבש .ךָאװ וצ ךַאװ ןופ

 .1958 ,5 ינוי ,ביבא-לת ,סעיינ עטצעל

 .מ ,ןינַאצ ,6

 ירסומ סרעגנַאמ קיציא רעביא םערוטש

 יָאטנָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא .ןעגָאז

 .1958 ,11 ינוי

 .מ ,ןינַאַצ ,7
 קיציא טגיזלושַאב רָאטקַאדער :לארשי

 ילַאב ךילטנעפע טָאה רע זַא ,רעגנַאמ

 "נָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא .שידיא טגיד

 ,.1958 ,8 רעבָאטקַא ,ָאט

 לארשי .רד ,גרעבניצ .8
 "ָאטסיה-רוטלוק .טנעלַאט וצ םינּפ ןטימ

 ן"ז ,1949 ,קרָאיוינ ,סעידוטש עשיר

1, 
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 ןָאמָאלָאס ,ןַאהַאק
 תוכייש ןיא) ! ןרעייפ קידריװ םיא ךימָאל

 סרעגנַאמ קיציא וצ ןעגנוטיירגוצ יד טימ
 -יסקעמ ,עמיטש יד ,(גָאטנריובעג ןט0
 ,1960 ,10 רעבמעטּפעס ,עק

 .ש .ח .,ןַאדזַאק
 עמיטניא ןופ ךוב *?עקיזדרקפה;, סָאד

 יד -- רעגנַאמ קיציא .ןעגנובעלרעביא

 ןופ גנובײרשַאב סנעבעל עכעלרעדנואוו
 -קעמ ,"סיוארָאפ , .ָאװרעבא אבא לאומש
 ,3 יז ,1939 ,26 יַאמ ,עקיס

 .ש .ח ,ןַאדזַאק

 ,עקיסקעמ ,"סיוארָאפ , .רעגנַאמו קיציא
 ,573 ז"ז ,1951 ,29 טסוגוא

 .ש .ח ,ןַאדזַאק

 ,קרָאי-ינ ,טײײצ רעזנוא .רעגנַאמ קיציא

 .37732 ן"ז ,1951 רעבמעטּפעס

 .ש .ח ,ןַאדזַאק
 ,קרָאיוינ ,טייצ רעזנוא .עמַארעטסיײרט

 ,27 יז ,1956 ינוי

 ןועמש ,ץנַאק
 םוצ .עדַאלַאב רעד ןופ רעײנַאב רעד

 .לארשי ןיא רעגנַאמ קיציא ןופ ךוזַאב

 רעמונ ,ביבא-לת ,"לארשי, טפירשטַאנָאמ

9, 1958, 

 לאלצב ,רענטסַאק
 ייבוןצ יױזַא רעגנַאמ ךיז טָאה סָאװרַאפ

 ,17 טסוגיוא ,ביבא-לת ,שימייה ? טרעז
 .28 'ז ,8

 לחר .ןרָאק
 .רעדיל ךוב םעיינ סרעגנַאמ קיציא ןגעװ

 ז"ז ,1948 ינוי ,6 .מונ ,זירַאּפ ,םויק

4065 

 לאקזחי ,רעלדנעהנרָאק
 ,שימייה .זירַאּפ ןיא לװירב סרעגנַאמ ןגעװ

 ,26 יז ,1958 ,1 רעבמעװָאנ ,ביבא-לת

 ,מ ,יאטיק
 םינּפ ןטימ , גַארטרָאפ סרעגנַאמ קיציא

 ,רעטעלב עשירַארעטיל ."טנעלַאט םוצ

 ,1934 ,26 רעבָאטקָא ,עשרַאװ ,546 .מונ

 ,.704 יז
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 רעצגנַאמ ליציפא

 ,מ ,יאטיק

 ירעטעלב עשירָארעטיל .רעגנַאמ קיציא

 ,1934 ,23 רעבמעװָאנ ,עשרַאװ ,550 .מונ
 ,182 יז

 השמ ,םײהּפַאנק

 .(ןליופ ןיא ךוזַאב ןייז וצ) .רעגנַאמ קיציא

 ,30 לירּפַא ,עשרַאװ ,ןבעל עיינ סָאד
8, 

 השמ ,םײהּפַאנק

 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .רעגנַאמו קיציא
 ,1949 ,16:15 רעבָאטקָא

 השמ ,םײהּפַאנק
 .טרָאװ םענופ תוירחא יד ןוא חוכ רעד

 ,29 ילוי ,סטרייא סָאנעוב ,עסערּפ יד
3,, 

 השמ ,םײהּפַאנק
 יד .עזמָאב םוחנ ןופ רבק ןשירפ ןפיוא

 ,1954 ,19 יַאמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ

 .א .א ,קַאבָאר
 'נע רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא שידיי ןגעװ

 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .עידעּפָאלקיצ
 ,1957 ,25'26 יַאמ

 .א .א ,קַאבָאר
 ? סיטירק רעשידיא רעד טלעפ סָאװ

 "עד ,קרָאי-װינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 ,3 יז ,1956 ,14 רעבמעצ

 ללה ,ףָאגָאר
 ןעגנולייצרעד עשידיא ןופ גנולמַאז א

 ,סטרעװרָאפ .שילגנע ןיא טצעזעגרעביא

 ,1954 ,5 רעבמעצעד ,קרָאייוינ

 ךלמ ,שטיוװַאר
 ,13 רעבמעצעד ,עשראו ,גנוטייצסקלָאפ

9, 

 ךלמ ,שטיװַאר
 עיירפ .הנבל רעד ןופ עיצַאטיליבַאהער יד

 ,10 רַאונַאי ,קרָאיײ-וינ ,עמיטש רעטעברַא
 ,3 יז ,0

 ךלמ ,שטיוװַאר
 .רעכיב יירד ענייז ןוא רעגנַאמ קיציא

 -קָא ,קרָאייוינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 ,7 ןוא 5 ז"ז ,1936 ,23 רעבָאט



 עיפַארגָאילביב

 ךלמ ,שטיווַאר ,0
 רעגנאמ עטָאנ ןלעזעג רעדיינש רעד;

 .רעדיל עג סרעגנַאמ קיציא .*טגניז

 ,ןָאדנָאל ,ןבעל ןוא ןושל  .גנולמַאז

 .5856 ןײז ,1948 טסוגיױא

 ךלמ ,שטיווַאר ,1
 .גנולמַאז רעדיל עיײנ סרעגנַאמ קיציא |

 רעגנַאמ עטנ ןלעזעג רעדיינש רעדע

 "וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .,"טגניז
 5 'ז ,1948 ,21 טסוגױא ,קרָאי

 ךלמ ,שטיוװַאר
 טרָאװ ַא ןוא רעגנַאמ קיציא וצ גנוסירגַאב

 ןקיטניה ןיא עיזעטּפ רעשידיי ןגעװ

 ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .גָאט ןשידיי

 ,1951 ,17 ינוי

 ךלמ ,שטיווַאר
 טרָאװ ַא ןוא רעגנַאמ קיציא וצ גנוסירגַאב

 סָאד .עיזעָאפ רעשידיי רעקיטנייה ןגעװ
 ,17 טסוגיוא ,ָאגַאיטנַאס ,טרָאװ עשידיי
1, 

 ךלמ ,שטיװַאר
 "עזָארּפ רעשידיי ַא ןופ ןדנַאר יד ףיױא

 ,סעײנ עטצעל .שילגנע ןיא עיגָאלָאטנַא

 ,1956 ,3 ראורבעפ ,ביבא-לת

 ךלמ ,שטיװַאר
 יעסערפ יד .ןײטשנעזַאר ןָאעלירעזיײל

 ,1960 ,2 רעבָאטקָא ,סערייא סָאנעוב

 ן.ל ,ףָאזָאר}
 .םולשל ךתאצ

 ,62 'ז ,8

 ן.ל ,ףָאזָאר}
 ,1959 ץרעמ ,קרָאי-וינ ,"ןייז , .לָאשגָאװ
 .64 ,63 ןיז

 בייל ןמחנ {.ל ,ףָאזָארו
 רעבָאטקָא ,קרָאיינ ,"ןייז; .2 לָאשגָאװ
 ,58 'ז ,9

 ,ל ,ףָאזָאר
 ײװדָארב טסיא זיב רעװקס ןָאינוי ןופ

 יקרָאי יג ,24 .מונ ,"ןייז; .(עמעָאּפ)

 .56 'ו ,1960 ילוי
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 ינוי ,קרָאי-וװינ ,"ןייז.
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 לאומש .,ןעזָאר .0
 צשידיי .ףיורַא גרַאב ןוא פָארַא'גרַאב

 .7 יז ,1953 רעבמעצעד ,עשרַאװ ,ןטפירש

 .ש .א ,דלפנזור ןדלעפנעזָאר} .1
 ,ביבא:לת ,שימייה .קיװיײל ןוא רעגנַאמ

 ,27 'ז ,1958 ,17 טסוגיוא

 םולש ,דלעפנעזָאר ,2
 קיציא רַאפ טפַאשביל ןוא גנורערַאפ יד

 וגננטיצ עשידיא .לארשי ןיא רעגנַאמ

 .1958 ,7 טסוגיוא ,סערייא סָאנעוב

 םולש ,דעלפנעזָאר
 רעטכיד ן'רַאפ עמַאנפיוא עטרעטסײגַאב

 ,סטרעװרָאפ .לארשי ןיא רעגנַאמ קיציא

 ,1958 ,17 טסוגיוא ,קרָאייוינ

 .י ,טרָאּפָאּפַאר .4

 :רעגנַאמ קיציא ,טניװ ןיא לגיײװצ ַא יװ

 ,ןטפירש עיירפ .,,טניװ ןיא רעטמַאל,

 ,145-127 זײז ,1934 ילוי ,עשרַאװ ,6

 .י ,טרָאּפָאּפַאר ,5

 ציירפ .רעטכיד ןטנַאקַאבמוא ןופ דיל סָאד

 ,3 לירּפַא ,קרָאי-וינ ,עמיטש רעטעברַא
 ,6-5 ן"ז ,6

 .י ,טרָאּפַאּפַאר

 "ױצ .רעלהעצרעד סלַא ןַאמטלַא השמ

 184 יז ,1937 ץרעמ ,קרָאי-וינ ,טפנוק

 .י ,טרָאּפָאּפַאר
 רעשיריל וצ סָאטַאּפ ןעקסעדַאלַאב ןופ

 ,קרָאי-וינ ,טפנוקוצ .טייקכילמיטסקלַאּפ
 .370367 ז"ז ,1937 ינוי

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 עיירפ .(1936 יַאמ) .1 רעמונ רעכיבלמַאז

 יעשרַאװ ,ךובלמַאז רעטנעצכַא ,ןטפירש

 .123 ,122 ז"ז ,1927 טסוגיוא

 .י ,טרָאּפָאּפַאר

 רעד ןופ לַאגיטכַאנ יד) .רעגנַאמ קיציא

 "מעטּפעס ,זירַאּפ ,םויק .(קיריל רעשידיי

 .1194'1197 זײז ,1949 רעבָאטקַא רעב

 .י ,טרָאפָאּפַאר

 ךעד ףױא טשינ טײג טײקנײש עגר ןייק ,

 רעד; רעגנַאמ קיציא ."ןריולרַאפ דרע
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 ,"טגניז רעגנַאמ עטנ ןלעזעג רצדיינש

 יָאטקָא רעבמעטּפעס ,קרָאײוינ ,טפנוקוצ

 ,381-379 ן"ז ,1950 רעב

 .י ,טרָאּפָאּפַאר
 רעד ףיוא טשינ טײג טײקנײיש עגר ןייק;

 ןט50 סרעגנַאמ וצ} .,"ןריולרַאפ דרע

 יסערייא סָאנעוב ,לגיּפש רעד ,(לבוי

 ,8 יז ,1952 ץרעמ

 .י ,טרָאּפָאּפַאר
 םהרבא.;; רעטכידז רעכעלמיטסקלָאפ רעד

 רעמונ ,קרָאיײוװינ ,"רעטייװ, .(ןעזייר
 ,288 יז ,1954 ,0

 לארשי .רד ,ןיבור
 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןצענערג

 ,1928 רעבמעווָאנ ,קרָאי-וינ ,םוקפיוא רעד

 ,9 יז

 לארשי .רד ,ןיבור
 עּפורג רעשינעמור רעד ןגעװ) סעקיניו"ל

 ץשירארעטיל .(רעלעטשטפירש עשידיי

 רעבמעצעד ,עשרַאװ ,52 .מונ ,רעטעלב

 ,1019-1018 זײז ,1928 ,8

 ןבואר ,ןייטשניבור

 ,רעגנַאמ קיציא ,דלַאװג

 ,1958 ,6 ינוי ,ביבא-לת

 .ה ,טַאלבנעזיור
 "וינ ,רעפמעק רעשידיא .רעגנַאמ קיציא

 ,1946 הנשה שאר ,קרָאי

 ,ה ,טַאלבנעזיור
 ענעדלָאג יד .ןעּפמָאל עיײנ ןוא עטלַא

 ,60 ,59 ו"ז ,1952 ,ביבא-לת ,11 ,טייק

 ,ה ,טַאלבנעזיור
 .עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ עשידיא רָאי 0

 31 טסוגוא ,קרָא-וינ ,רעפמעק רעשידיא

 .12 'ז ,6

 םירפא ,ןילחר
 ? ןרעגנַאמ םורַא ץנַאט רעד זא סָאװ

 וסעייג עטצעל

 ,1958 ,17 טסוגױא ,ביבא:לת ,שימייה

 ,26 יז

 ,ב ,ןיקוויר
 ןײיא ןיא ןטעָאּפ עשידיא תורוד ףניפ

 ,1926 ,קרָאיײוינ ,11710 ,רעדעפ יד .עּפַאק
 ,2318 זיז

 רעגנַאמ סיציא

 .ב ,ןיקוויר ,1

 ,ןטפעה עשירַארעטיל .דיל סעדַארג םייח

 ,ד ן"ז ,1946 טסוגיױאיַאמ ,43 .מונ

8 9 

 לסָאי ,סיקביר
 רעשיזיוצנַארפ ַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי

 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .עידעּפָאלקיצנע

 ,1957 ,16 לירּפֲא

 קחצי ,ןומיר
 דובכ טימ ןעמונעגפיוא רעגנַאמ קיציא

 ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .לארשי ןיא

 ,1958 ,19 ינוי

 קחצי ,ןומיר 4

 'נָאמ קיציא רַאפ עמַאנפיוא עכעלטַאטש

 ,31 ילוי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאיוינ .רעג
 .42741 ז"ז ,8

 םהרבא .,ןעזייר ,5

 יד .ויוער עשירַארעטיל

 ,86 'ז ,1942 ,קרָאי

 בקעי ,ךייר
 .שילגנע ףיוא עיזעָאּפ עשידיא ךוב א

,2 

,3 

 "וינ ,רעדצפ

,6 

 ,14 רעבמעצעד ,קרָאײוינ ,סטרעװרָאפ

8, 

 םירמ ,ץרַאהנייר ,7
 .רעגניזסקלָאּפ רעד -- רעגנַאמ קיציא

 "ונַאי ,205 .מונ ,עקיסקעמ ,"סיוארָאפ,
 ,34 333 ן"ז ,1954 ,1 רַא

 םירמ ,ץרַאהנייר

 קיציא ןוא ,רעגניז רעד רעגנַאמ קיציא

 -לת ,שימייה .רעגָאז רעד -- רעגנַאמ

 ,12 יז ,1959 ,23 רַאורבעפ ,ביבא

 ,.מ םחנמ ,סייר

 יָאפ רעשידי רעד טימ שינעגעגַאב ןײמ

 "עד ,זירַאּפ ,ןטנָאזירָאה עיירפ .עיזע
 .6 '| ,1953 רעבמעצ

 .מ ,ר"ש

 ,!רעברעּפש} .רעביירש *רעשירַאגנוא , ןַא

 ,1953 ,2 טסוגיױא ,קרָאיוינ ,גָאט רעד

 בקלעי .רד ,יקצַאש

 רעשידיא .רעקימעלָאּפ ןוא רעקיטירק

 ,1945 ,23 רַאורבעּפ ,קרָאײוינ ,רעפמעק
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 עיּפַארגטילביב

 יבצ בקעי ,לעגראש 2
 ןיא ןוזָאב ןייז וצ) .רעגנַאמ קיציא

 יַאֹמ ,ביבאילת ,עמיטש לארשי .(לארשי

 .5 'ז ,1958 2

 .ק ,יאתבש
 .עיזעָאּפ ןייז ןוא ךיז ןגעװ רעגנַאמ קיציא

 ,1958 ,14 ינוי ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 ןםהרבוןא ,ןַאמלוש 4
 קיציא יצ טכאנ'הפוח סעװטַארז לעטָאמ

 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא ...?ררעגנַאמ

 .1954 ,25 רעבמעװָאנ

 והילא ,ןַאמלוש ,5
 ףיוא עזָארּפ רעשידיא ןופ עיגָאלָאטנַא

 -מעװָאנ ,קרָאיײוינ ,רעקעװ רעד .שילגנע
 .13 'ז ,1954 ,1 רעב

 והילא ,ןַאמלוש .6
 רעד .טיױט ןיוש זיא ׁשֵַא םולש ןעװ

 ,1957 ,1 רעבמעטּפעס ,קרָאייוינ ,רעקעוו

 .15 יז

 קיציא ,ץרַאװש 7
 -ץטיל .עינעמור ןיא גנוטכיד עשידיי יד

 ,עשרַאװ ,556 .,מונ ירעטעלב עשירַאר

 44 יז ,1935 ,4 רַאונַאי

 ריאמ ,רעקיטש
 "מעק רעשידיא .רעגנַאמ קיציא עדָאלַאב

 ,1953 ,18 רעבמעצעד ,קרָאיוינ ,רעפ
 2 יז

= 

 ריאמ ,רעקיטש

 ,טַאלבסקלָאפ .רעגנַאמ קיציא עדַאלַאב
 1954 ,22 ינוי ,ָאעדיװעטנָאמ

 חנ ,גרעבנייטש .0
 .זַאטסקע ןופ רעטכיז רעד :רעגנַאמ קיציא
 -ּפעס ,קרָאיײװינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 י5 'ז ,1949 ,2 רעבמעט

 חנ ,גרעבנייטש

 .זַאטסקע ןופ רעטכיד רעד :רעגנַאמ קיציא

 יּפעס ,קרָאיײוװינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ
 .5 'ז ,1949 ,16 רעבמעט

 חנ ,גרעבנייטש

 רעזנוא .רעבירש עשידי טימ ןסעומש

 ,7 יז ,1956 יַאמ ,ָאגַאקיש ,געװ
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 סחנּפ ,סקַאוװנייטש 3

 רעװעשרַאװ רעד ןופ רעטצנעפ ן'כרוד

 "טנָאמ ,רעלדָא רעדענעק ."גנוטייצסקלַאפ,

 ,1955 ,19 רעבמעטּפעס ,לָאער

 .נ .א {לצנעטנש 4
 גָאטנריבעג ןט70 ןייז וצ ןרָאהניײא דוד

 ןײז וצ ןענײטשטַאלג בקעי ןוא --

 רַאונַאי ,ןָאדנָאל ,ןבעל ןוא ןושל .ןטס0

 .37 יז ,7

 םולש ,ןרעטש .5
 "גכָאװ .רעקיריל רעד ןרעּפלַאה ביל השמ

 ,1952 ,16 רעבָאטקָא ,ָאטנָארָאט ,טַאלב

 םולש ,ןרעטש .6
 "בעפ ,ָאטנָארָאט ,טַאלבנכָאװ .קידנענעייל

 .1954 ,4 רַאור

 םולש ,ןרעטש ,7
 "ןגרָאמ ."טפנוקוצ; רעד ןופ למיש רעד

 .1954 ,19 רעבמעצעד ,קרָאײוינ ,טייהיירפ

 םולש ,ןרעטש 8
 "וינ ,טייהיירפ"ןגרָאמ .רעדיל ענעטַאשעצ
 .1955 ,2 רַאונַאי ,קרָאי

 םולש ,ןרעטש .9
 ,טַאלבנכָאװ .רעגניז-רעיורט ןופ רָאכ רעד

 .3 'ז ,1958 ,3 ילוי ,ָאטנָארָאט

 םולש ,ןרעטש 0
 ?ןטעָאּפ עשידיא עגינייא טרעטַאמ סָאװ

 .1959 ,21 יגוי ,קרָאי-וינ ,טייהיירפןגרָאמ

 .ב ,רענפעש

 ,סטרעװרָאפ ,רעגנַאמ קיציא רעטכיד רעד

 .1951 ,19 יַאמ ,קרָאיוינ

 .ב ,רענפעש 2

 "סנבעל .רעגנַאמ קיציא רעטכיז רעד

 .12'13 ז"ז ,1951 ילוי ,ביבאילת ,ןגַארפ

 .ב ,ןרענפעןש
 .רעגנַאמ קיציא רעטכיד ןופ רָאי 60 יד וצ

 ,12:11 רַאורבעפ ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

1, 

 ןועמש ,לעגיּפש
 -רעמַאב) .עקסעטָארג סָאד ןוא דיי רעד
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 קיציא ןופ טַארעּפער ַא וצ ןעגנוק
 .מונ ,רעטעלב עשירָארעטיל .(רעגנַאמ
 ןײז ,1933 ,20 רַאונַאי ,עשרַאװ ,5
0, 

 לאומש ,ָאריּפש
 י'לארשי יד ןשוק סָאװ וצ :רעגנַאמ קיציא

 .ריא ןופ לייט ַא ךָאד ןיב'כ -- דרע

 ,1958 ילוי ,םילשורי ,ןויצ ןוא קלָאפ
 40 'ז

 לאומש ,ָאריּפש

 :'לארשי יד ןשוק סָאװ וצ :רעגנַאמ קיציא

 .ריא ןופ לײט א ךָאז ןיב ךיא -- ךרע

 ,ןרובלעמ ,סעיינ עשידיי עשילַארטסיױא
 ,.1958 ,15 טסוגיוא

,5 

,6 

 רעגנטמ סיציהא

48 

 .פ ,ר ןעגַארןש .1

 רעד רַאפ עיצַאטסשפינַאמ ענעגנולעג

 ,רעגנַאמ קיציא טימ רוטלוק רעשידיײ

 ,20 רעבָאטקָא ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא
9. 

 .א .רד ,םייחנעגַארש

 רעד .רוטַארעטיל ןופ לגיּפש ןיא תודיסח

 ,1958 ,10 רַאונַאי ,קרָאי-וינ ,רענַאקירעמַא
 ,6 יז

 א( 9

 .טולב ןופ עיזיו יד -- עדַאלַאב יז

 יצטיל .(רעגנַאמ קיציא ןופ טַארעפער)
 -ָאנ ,עשרַאװ ,447 .מונ ,רעטעלב עשירַאר
 ,169 יז ,1932 ,25 רעבמעוו

.8 

 ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ןיא ןציטָאנ -- רעגנַאמ קיציא ןגעוו

 ,סעיינ עשידיי עשילַארטסיוא 0
 גרובסענַאהָאי

 רעגנַאמ קיציא רעטכיד ,1958 ,6 ינוי

 .לארשי ןיא

 ,סעיינ עשידיי עשילַארטסיױא 1
 גרובסענַאהָאי

 רעגנַאמ קיציא .1958 ,5 רעבמעטּפעס

 .לארשי ןופ ןרָאפעגּפָא

 ,סעיינ עשידיי עשילַארטסיױוא ,2
 גרובסענַאהָאי

 ןשטנעמ 1500 רעביא ,1959 ,16 רַאונַאי

 ןכעלרעייפ יב רעגנַאמ קיציא ןסירגַאב

 .טנווָאטסמטנפיוא

 ,סעיינ עשידיי עשילַארטסיױא ,3
 גרובסענַאהָאי

 שישנרוטַארעטיל .1960 ,30 רעבמעצעד
 וצ ןרעגנַאמ קיציא טסירגַאב "טטעזַאג

 .לבוי ןט60 ןייז

 זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא ,4
 .1958 ,16:13 רעבמעטּפעס

 .לארשי טזָאלרַאפ רעג

 זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא ,5
 סרעגנַאמ קיציא ,1958 ,25 רעבָאטקָא

 .גנוצעזרעביא רעשידנעלָשה ןיא ךוב

 ינַאמ קיציא

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא 6

 ןיא ףיױא סעומש א .1938 ,4 רעמונ
 רעגנַאמ .א טימ סופ

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 ןיא רעגנַאמ קיציא .1951 ,21 יַאמ
 .קרָאי וינ

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 קיציא יױזַא יװ .1954 ,8 רעבמעוָאנ
 ימָאק ַא טפַאשעגנייא ךיז טָאה רעגנַאמ

 .םכילע'םולש טעלֿפ

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .9

 סרעגנַאמ קיציא .1958 ,4'5 רעבָאטקָא
 רעשיזיוצנַארּפ ַא ןיא ןענישרעד ךוב

 .גנוצעזרעביא

 סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא

 יליבוי רעגירהעי 60 .1960 ,31 ילוי

 ,רעגנַאטמ קיציא טעָאּפ ןעסיורג ןופ

 ביבא-לת ,שימייה .1

 ,שַא םולש .11 'ז ,1957 רעבמעטּפעס
 .גניניורב ןוא רעגנַאמ קיציא

 ביבא-לת ,שימייה
 קיציא אבה ךורב .1 'ז ,1958 ,1 ינוי
 !רעגנַאמ
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 עיּפַארגַאילביב

 ביבאזילת ,סעיינ עקיטנייה .3
 טמוק רעגנַאמ קיציא ,1958 2 יאמ

 .לארשי ןייק טניײיה

 קרָאי-וינ ,רעקעוו רעד
 רעלַאנָשיצַאנ ,6 'ז ,1956 5 ראורבעפ

 טימ גניר רעטעברַא ןופ רוטיעיצקעל

 .רעגנַאמ קיציא
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 קרָאי-וינ ,רעקעוו רעד .5
 קיציא .4 יז ,1958 ,1 רעבמעטּפעס
 .לארשי ןופ קירוצ רעגנַאמ

 קרָאי-וינ ,רעקעוו רעד .,6
 ַאיַאנרוטַארעטיל .2 יז ,1961 ,1 רַאונַאי
 ןײז וצ רעגנַאמ קיציא טסירגַאב ַאטעזַאג

 .גָאטנריובעג ןט0

 סעלעשזדנַא סָאל ,ןובשח .7
 .ןציטָאנ עשירַארעטיל ,1956 לירּפא

 קרָאי-וינ ,(רעד) גָאט .8
 "מירַאב ,רעגנַאמ קיציא ,1951 ,1 יַאמ

 "גָאט; טכוזַאב רעטכיד רעשיזיא רעט

 .עפָארײא ןופ סורג טגנערב ,עיצקַאדער

 קרָאיײ-וינ ,(רעד) גָאט
 םינפ'תלבק רעכעלרעייפ .1951 ,26 יַאמ

 ןיא טנעװָא טנײה רעגנַאמ קיציא רַאפ

 .םוירָאטידיוא טלעװזור

 קרָאי-װינ ,(רעד) גָאט
 'עפער רעגיצנייא .1951 ,10 רעבמעװָאנ

 ןשידיא ןגעװ רעגנַאמ קיציא ןופ טאר

 .לוקס וינ ןיא טנװָא טנייה רָאמוהיסקלַאפ

 קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט 1
 טנעגעזעג םלוע רעסיורג .,1958 ,2 ,יֵאמ

 ס'רעטכיד רַאפ רעגנַאמ קיציא טימ ךיז

 .לארשי תנידמ ןיײק ןעילפּפָא

 קרָאיד-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאטט 2
 טעָאּפ רעטמירַאב .1958 ,10 טסוגיוא

 ןיא ךוזַאב ןופ קירוצ רעגנַאמ קיציא

 .לארשי

 קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט 3

 'תלבק רעד טנייה .1958 ,22 רעבמעווָאנ

 קיציא טעָאּפ דובכל טרעצנָאק םינּפ

 .לוקסיײַאה דיײרט לעדינ ןיא רעגנַאמ

 רעטעלב רעציווָאנרעשט - 4
 .טנָארפירוטלוק .1937 ,28 יַאמ
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 ביבא-:לת ,עמיטש לארשי
 ןעמוקעג רעגנַאמ קיציא ,1958 5 יַאמ

 .לארשי ןייק

 ביבאילת ,עמיטש לארשי
 קיציא טימ שינעגעגַאב .,1958 ,5 ינוי

 ."רמשמה לע; רעד ןיא רעגנַאמ

 ביבא-לת ,עמיטש לארשי
 רַאפ םינפ'תלבק .7 'ז ,1958 ,5ינוי

 .רעגנַאמ קיציא

 ביבא-לת ,עמיטש לארשי
 דובכל ןטנװַא .5 'ז ,1958 ,10 ילוי

 ."אתװצ, ןיא רעגנַאמ קיציא

 ביבא-לת ,עמיטש לארשי
 יּפָא רעגנַאמ קיציא ,1958 ,14 טסוגיוא

 .לארשי ןופ ןרָאפעג

 עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל .0
 קיצא טימ סעומש ַָאצ .(245) 2 .םונ

 .רעגנַאמ

 עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל
 ןוא רוטַארעטיל .337 יז ,1930 ,2 יֵאמ

 ,קיטירק

 עשרַאו ,רעטעלב עשירַארעטיל
 סרעגנַאמ קיציא םורָא .1931 ,28 ינוי

 .רעדיל שמוח

 ביבא-לת ,סעיינ עטצעל
 רעטכיד ןעמוקעגנָא .19588 4 יאמ

 ,רעגנַאמ קיציא

 ביבאזילת ,סעיינ עטצעל 4
 ןופ ןעגנורעייפ'ייליבוי ,1960 ,11 ילוי

 קיציא -- קרָאי וינ ןיא רעביײרש עשידיי

 ,םישיש-ךןב ַא טרעװ רעגנַאמ

 קרָאי-וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .5

 ,רעגנַאמ קיציא .,1951 ,19 רעבָאטקָא
 רוט א ןָא טביוה ,רעטכיז רעטמירַאב

 .עקירעמַא רעביא

 ביבאזלת ,שימייהזיינ
 .רעגנַאמ .17 'ז ,1956 ילוי

 ןבעל עיינ
 .188 רצעמונ

 ,רעגנַאמ
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 ָאלוַאּפ ןַאס ,(רעד) טנעמָאמ רעיינ .8
 ,רעגנַאמו קחציא ,1951 ,9 רעבמעטּפעס
 ."הביבס ןייז ןוא קרעװ ןײיז

 סערייא סָאנעוב ,(יד) עסערּפ .9
 קיציא ,ץרַאװש .י .' .1953 ,12 יַאמ
 'ןעמש ןוא דָארנעלַאװ ןבואר ,רעגנַאמ
 סעימערפ :דעמַאל ןעמוקַאב שוברעדעפ
 ,1952 רָאי ןרָאּפ

 סערייא סָאנעוב ,(יד) עסערּפ .0
 -עגפיוא רעגנַאמ קיציא ,1958 ,25 יַאמ
 .ייבצ ןב קחצי טנעדיזערּפ ןופ ןעמונ

 סערייא סָאנעוב ,(יד) עסערּפ
 -טג אישנרוטַארעטיל , .1961 ,3 רַאונַאי
 ןיז וצ רעגנַאמ קיציא טסירגַאב "*ַאטעז

 .לבוי ןט0

 ביבא-לת ,טַאלבסקלָאפ
 גנופַאש עטמירַאב .1958 5 רעבמעצעד

 רעשידנעלָאה ןיא רעגנאמ קיציא ןופ

 .גנוצעזרעביא

 שזדָאל ,עמיטשסקלָאפ ,3
 .ןיא ןַא ןופ גוצסיוא .1948 ,11 ינוי

 .רעגנַאמ קיציא טימ ןיװרעט

 זירַאּפ ,רעדניק ערעזנוא רַאפ

 רעגנַאמ קיציא .2 'ז ,1950 .וָאני.טקָא
 .(6) רָאי קיצפופ

 זירַאּפ ,רעדניק ערעזנוא רַאפ

 רעגנַאמ קיציא .2 'ז ,1952 רעבמצװָאג

 ,רָאי קיצפופ

 עשרַאוװ ,*סיוארָאפ ;

 א .6 'ז ,1938 ,8 ילוי ,14/16 .מונ
 .רעגנַאמ קיציא טימ סעומש

 קרָאי-וינ ,סטרעוורָאפ
 'מירַאב ,רעגנַאמ קיציא .1951 6 יאמ

 .רעהַא ןעמוקעגנָא רעטכיד רעשידיא רעט

 קרָאידוינ ,סטרעוורָאפ .8
 טסַאגוצ רעגנַאמ קיציא ,1951 8 יַאמ

 ."סטרעװרָאּפ, טכוזַאב ;קרָאיינ ןיא

 קרָאי-וינ ,סטרעוורָאֿפ .9
 םינפ תלבק טנעװָא טנייה .1951 ,26 יַאמ
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 רעגנאמ ףיציא

 'יוא טלעװזור ןיא רעגנַאמ קיציא רַאפ
 .םוירָאטיד

 קרָאיזוינ ,סטרעוורָאפ
 םוצ ןעמוק ןעשנעמ 1500 .1951 ,28 יַאמ
 ,רעגנַאמ קיציא רעטכיד ץראפ םינּפ תלבק

 קרָאי-וינ ,סטרעוורָאפ
 רעגנַאמ קיציא .1954 ,5 רעבמץצעד
 עטליײצעג, טפירשטייצ עטמירַאב טײנַאב
 ."רעטרעװ

 קרָאיזוינ ,סטרעוורָאפ
 ,רעגנַאמ קיציא .,1955 ,31 טסוגױא
 ."רעקעװ, ןופ רעטעברַאטימ רעגידנעטש

 קרָאי-וינ ,סטרעוורָאפ .3
 -עגפיוא רעגנַאמ קיציא .1958 ,9 יאמ

 .ייבצ ןב קחצי טנעדיזערֿפ ןופ ןעמונ

 קרָאי-וינ ,גנוטייצ רעדניק .4
 :כיד רעטמירַאב .7 יז ,1951 .צעד ,ָאנ
 ןיא טסַאג ַא -- רעגנַאמ קיציא רעט

 .קרָאי וינ

 סערייא סָאנעוב ,טייקרָאלק .5
 רעגנַטמ קיציא ,95794 ז"ז ,1959 רַאונַאי

 ,לארשי ןופ ןרָאפעגּפָא

 לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .6
 -ירעלטסניק:ךיירטסיײג ,1951 ,23 לירּפַא
 תלבק םייב טריפעגכרוד טנעװַָש רעש

 קיציא רעטכיד ןעסיורג םעד דובכל םינפ

 ,רעגנַאמ

 עקיסקעמ ,(יד) עמיטש .7
 ןופ ייליבוי רעקירָאי 60 .1960 ,9 ילוי
 ;סעטימַאק ןופ טיײרגעג רעגנַאמ קיציא
 -עזָארּפ ענייז ןיפ דנַאב ַא ןבעגסיורא טעװ
 .קרעװ

 עקיסקעמ ,(יד) עמיטש
 אישנרוטַארעטיל, ,1960 ,24 רעבמעצעד
 וצ ןרעגנַאמ קיציא טסירגַאב "ַאטעזַאג
 .לבוי ןט60 ןיז

 סערייא סָאנעוב ,(רעד) לגיּמש .9
 א -- רעגנַאמ קיציא .,8 'ז ,1951 ילוי
 .קרָאי וינ ןיא טסַאג
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 5451 עיּפַארגָאילביב

 קרעוו עשיפַארגָאילביב ןוא סעיּפַארנָאילביב ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו

 םיפעי ןירושי ,0
 ,(1942--1892) "טפנוקוצ; רָאי קיצפופ

 ,טפנוקוצ ,(קיטסיטַאטס עשיפַארגָאילביב)
 ,349 'ז ,1942 ינוייַאמ ,קרָאיײיינ

 םיפעי ,ןירושי

 -ַאר ךלמ .עיפַארגָאילביב שטיװַאר ךלמ
 .רעדיל ענימ ןופ רעדיל יד .שטיװ

 טעטימָאק ךוב שטיװַאר .מ ןופ .גסױרַא
 ןיא קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידיי רעד ייב

 רעטַארַאּפעס ,469 יז ,1954 ,לָאערטנַאמ
 469 יז ,1954 ,לָאערטנָאמ ,קורדּפָא

 םיפעי ,ןירושי

 ביל ינַאֿפ .עיּפַארגַאילביב ביל ינַאמ

 "וינ .דנַאב רעטייווצ ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 -פָא רעטַארַאּפעס ,15 יז ,1955 ,קרָאי
 ,15 'ז ,1955 ,קרָאײינ ,קורד

 םיפעי ,ןירושי

 סקנּפ, .עיפַארגָאילביב רעגניטע המלש

 1957,  ,סערייא סָאנעוב ,"שטשָאמַאז
 "ייא סָאנעוב ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס ,9
 ,10 יז ,1957 ,סער

 םיפעי ,ןירושי

 "געזָאר המלש .עיפַארגָאילביב שֵא םולש

 -ראפ .טנעָאנ רעד ןופ ׁשֵא םולש .גרעב

 ,1958 ,ַאדירָאלפ ,ימַאימ ,ןָאזלואש גַאל

 ,382 יז

 םיפעי .,ןירושי

 עלעדנעמ -- שטיװַאמַארבַא בקעי םולש

 עדייז רעד .עיפַארגָאילביב םירפס רכומ

 םייב דנָאפ ץישפיל ףסוי .עכָאּפע ןייז ןוא
 -עוב .עניטנעגרא ןיא סערגנַאק רוטלוק
 רעטַארַאּפעס ,226 יז ,1958 ,סערייא סָאנ
 ,14 יז ,1958 ,סערייא סָאנעוב ,קורדּפָא
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 םיפעי ,ןירושי .6

 קרַאמ .עיפַארגַאילביב יקסװַאשרַאװ קרַאמ

 ףסוי .רעדילסקלָאפ עשידיי .יקסװַאשרַאװ
 סערגנָאק רוטלוק םייב דנָאפ ץישפיל
 ,1958 ,סערייא סָאנעוב .עניטנעגרַא ןיא
 סָאנעוב ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס ,198 יז
 4 יז ,1958 ,סערייא

 םיפעי ,ןירושי
 .רעללימ .ש .עיפַארגָאילביב רעללימ .ש

 ,סצלעגנַא סָאל ,תובשחמ עשיטּפעקס
 ,337 יז ,1959 .לַאק

 םיפעי ,ןירושי
 השמ .עיפַארגַאילביב ןָאזרעדָארב השמ

 ,ןןטפירש ענעבילקעגסיוא .ןָאזרעדָארב
 "נָאק'רוטלוק םייב דנָאפ ץישפיל ףסוי
 ,סערייא סָאנעוב .עניטנעגרַא ןיא סערג
 ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס 258 י'/ ,9
 ,11 יז ,1959 ,סערייא סָאנעוב

 םיפעי ,ןירושי
 "עניד בקעי .עיפַארגָאילביב ןָאזעניד בקעי

 ץישפיל ףסוי .סיזירק רעד .עלעסָאי .ןָאז
 -געגרַא ןיא סערגנָאק-רוטלוק םייב דנָאפ
 255 '| ,1959 ,סערייא סָאנעוב ,עניט
 ,סערייא סָאנעוב ,קורדּפָא רעטַארַאּפעס
 .5 'ז ,9

 םיפעי ,ןירושי
 ץיליצ .עיפַארגַאילביב ןיקּפַארד עיליצ

 ,1959 ,קרָא-וינ .טניוו ןסייה ןיא .ןיקּפַארד
 272 יד

 ןופ רעכיברָאי עשיפַארגָאילביב ,1
 ָאוויי

 ,עגיל 'רוטלוק גַאלרַאפ ,1926 ,1 דנאב

 ,277 ,263 ,217 ,208 ןײז ,1928 ,עשרַאװ
8, 

7 

8 

,9 

0 



 רעגגַָאמ סיציט 46

 ןענַאקיסקעל ןוא םסעידעּפָאלקיצנע ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו

 .ש ,רעגינ 2

 .1942 זיב 1900 ןופ רוטַארעטיל עשידי

 יבוד .ג"ןדיי ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 יז ,1942 ,קרָאי-וינ .ָאקיצ ןוא דנָאפ װָאנ

2, 

 ךלמ ,שטיװַאר
 ,1 ,ןָאקיסקעל ןיימ .רעגנַאמ קיציא
 ,לָאערטנָאמ ןיא טעטימָאק ַא ןופ .גסױרַא

 ,125'127 ן"ײז ,5

 ןמלז ,ןעזייר ,4
 רעד ןופ ןָאקיסקעל .רעגנַאמ קיציא
 -ָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 גאלרַאפ רענליוו ,דנַאב רעטייווצ .עיגָאל

 ןטלַאּפש ,1930 ,ענליו .ןיקצעלק .ב ןופ

3 304, 

,3 

 266 אןאתא)}, צןטס}

 21060ז71/ 3760050 12/62/216. 1ס ןטם-

4 

,1937 

 10/ ןסש18ג 20ץ61026012.

 ת01158015, 180. 130 3 00210

 ץ. 39.

 226. א{אתמתא, צשפעמע

 ע764230 121074/20/0. 1 80 ןסשפ, 14

 1119601ש, 60016066 2864 261:210מ. 001-

 טז06 11. 261664 טצ 1:0015 110/4:6184610.

 2284 אגסטעת / 4ט1

0 /124 106 20 12168/2410 244:60+ 

 1100:0160 464ז+ 16 ןסש18ג 260016.

 2ג96 2864 2/656ת6  ןסש188 16ת0ץ0ס10-

66ׂ6,ׂ 3105 114802008 26016 

 (0:820122008 (6צ5)3060 ע0 1

 1צ66ש +סזאג 1932. 22. 207. 211, 2124

.213 

 ;29ג2 9 ס08א61/46, }

 /264250 1207061:4/6. 8'65455611 1:00ש010-

 6414 04 300414 12166:26016. ?0!טזמ0

 1. תטמא א: 9 22021/5 ססתמקגמצ, ןצסש

 סא, 1953. ק. 571
 ;2906 2טעפזעמעא  סעאטמע

6 4724 421242/6 121/0062016 

 100525616. 200ץס1006016 46 12 1446

-12164042 .11 1216661203169 1265 111460146 

 600 00014060421066 ?0!ט06 ?ט(6

 9038 14 101:60004 16 ת2גץ4

 (0360640. 142006, 1956. ק. 1187.

 :306 ךוצמע/ 51א4א0א84ג 0 ןתללעפע

 טאטצ+ 102 14

 10ט0164ג7 66 (0זמקגתצ 100. ,(,8

 (6ש, זי צ., 1999. 6001 1260-1261.

-2420807 112218 

 :31  ךובע שאוטעת524 ןעשאן58

 עאסטצ ס1022214

 שס1טמ6 7, !4סש 3048. 1942. ק. 322.

-2120807 11214 

 :32. רש5'110 יש110 ןזא שסתזמפ

 ןעשגצ

 1100616 2001150645 מס. !ןסש 30:4)

 1953. ע. 496. 112: 7

 ,סעימַאמָאטסערכ ,סעיגָאלָאטנַא ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו
 רעכיבלמַאז ןוא ןכַאנַאמלַא

 11ג:204 190486/8 00011:0/9 4 סש

 צס+:8, 1949. ז. 890

 :27. אאמסעת א. 2,

 ך'9ס -10106021072 (000/0ז79. 0664

 (00001/109. 106 100176192| סט

 עתסץס1006014 ?01ט006 7. ןצסש + 0410

 1942. קץ. 34.

 םייח ,ןַאמטוג ,.3

 .ךובלמַאז ױדנַאל ָאשיז .ױדנַאל ַאשיז

 ,69 'ז ,1938 ,קרָאיײוינ

 .א ,סעלעיעלד-ץנַאלו .4
 עשידיי יד ןוא רוטַארעטיל עשידיײ יד

 עשידיי רָאי קיצעביז ןוא ףניפ .עסערּפ

 ,י ,1945--1870 ,עקירעמא ןיא עסערּפ

 ,קרָאיהינ ,ןייארַאפ רעביירש ץרפ .ל
 89 'ז ,5

 .י .א ,יקסנעזדָארג

 -אמלַא .ןיראפןטַארעטיל ןופ עטכישעג

 -רושז ןוא -ןטארעטיל ןשידיי ןופ ךַאנ

.5 



 עיפַארגָאילביב

 .ענליװ ןיא ןיײארַאפ-ןטסילַאנ
 ,47 'ז ,8

 שירעב ,ןייטשנייוו
 .עיגָאלָאטנַא - בײלקּפָא .רעגנַאמ קיציא

 יז ,1955 רַאונַאי קרָאיזוינ ,סנייא טפעה
 ז"ז ,1956 ,קרָאײוינ ,ייוצ טפעה 4

 ,ענליו

6 

 ,1957 ,קרָאײװינ ,ירד טפעה 4

 יקרָאי-וינ ,ריפ טפעה .120:118 זיײז

 "וינ ,ףניפ טפעה .,168:167 ז"ז ,8

 ,סקעז טפעה ,224221 ז"ז ,1959 ,קרָאי
 ,221*218 ו"ז ,1960 ,קרָאיײוינ

 .ח ,זעב ןוא .ז ,ןיקיורפעי
 רַאפ ךובנעייל .טרָאװ עקיזעבעל סָאד

 ליב ןופ .גסױרַא .רָאינרעל ןטירד םעד

 "ןינ .גניר רעטעברַא טעטימָאק-סגנוד
 .230:229 ן"זו ,1954 ,קרָאי

,7 

541 

 ןמחנ ,ליזיימ ,8
 "ףוקיא .עקירעמַא ןיא רעבײרש עשידיי

 ,קרָא-וינ ,גַאלרַאפ ףוקיא .ךַאנַאמלַא
 :557 'ז ,1

 רזעילא ,לעקנערפ .9
 "סערכ עשירארעטיל .טרָאװ עשידיי סָאד

 "רוטלוק רעשידיי, גַאלרַאפ ,עיטַאמָאט
 ,סַאי ,ײץרּפ .ל .י עינעמור ןופ זיירק
 .151:149 ,5150 ז"ז ,8

 ;404 ץשאפ 1{.

-004' 100186 .1900 ./144040 1/:/4 

 3216 ט16 264 1000646910146 1066ט605-

 ט76:122/ עג 89100061 8006 .8טס:שס.

 46: 11001806 46:8ט06
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 06. /115:642ז0, 1999. קק. 193-217.
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 שיאערבעה ןיא רעגנַאמ קיציא ןגעוו

 המלש ,ךבריוא 1
 ,הדוצמ .תובורק תויומד .רגנמ קיציא
 י590'593 ןייז ,1948 ,ןָאדנָאל

 בקעי ,דנלרוא ,2
 ,םיני ,תדבועה הפיח .רגנאמ קיציא

8, 

 בקעי ,דנלרוא 23
 תונמאהו תורפסה חרי .רגנמ קיציא

 ,רגנאמ קיציאל ,םידידיל יש .תילארשיה

 1958 ,15 ינוי

 השמ ,קוסב
 ינַאמ קיציא דובכל הדירפו השיגה ירבד

 ,15 טסוגױא ,ביבא-לת ,בחרמל .רעג

8, 

 .ש ,תימסדלוג
 ,הדוצמ .רגנמו קיציא תאמ ,ליּפש ךַאמצָאה

 ,6087607 ז"ז ,1948 ,ןָאדנָאל

 ןועמש ,סנג"ןג
 -מעװָאנ ,ביבא-לת ,רבד .רגנאמ קיציא םע

 .1954 ,19 רעב

 ןועמש ,ןג
 ,רֿמבא .ץראל אובל שקבמ רגנמ קיציא

 ,1955 ,7 רַאונַאי ,ביבא-לת

4 

.,5 

'6 

7 

 ןועמש ,ןג 8

 ,ביבאלת ,רמא .רגנמ קיציא ררושמה

 יַאֿמ ,ביבא-ילת ,רמא ,1958 ,23 יַאמ

8 1958. 

 ןועמש ,ןג

 .(רגנאמ קיציא הריש) אונשהל תורפסה

 ,1958 ,30 יַאמ ,ביבא-לת ,רבד

 קחצי ,רנד

 "לת ,רמא .הדלבה ןמא -- רגנמ קיציא

 ,1955 ,8 לירּפא ,ביבא

 אגרש ,ליגירה
 ירזח רגנאמ .חרב רנטרוק ,השרה ורהנ

 ,1958 ,ביבא-לת ,עובשה רבד

 אגרש ,ליג-רה
 ,1958 ,21 יַאמ ,ביבא-לת ,רבד .רזח רגנמ

 ,12 ןוא 9 זײז

 .י ,לבברז
 ,לארשיב רגנאמ קיציא

 ,1950 ,ייאשמ,, ,ביבא

 ,י ,לבברז
 ,ביבא-לת ,בחרמל .לארשיב רגנאמ קיציא

 .1958 ,23 יֵאמ

.9 

50 

,1 

.2 

3 
 -לת ,"בחרמל,

4 



 (ס8

 .ט ,םייח .5

 עבש'תב תיב לש אשדה לע רבעה
 ,רעגנאמ קיציא ררושמה םע השיגפ
 ,21 יגוי ,דחואמה ץוביקה רוגי ןמוי
8, 

 .א ,יתרנכ .6

 ,בחרמל .ןוקריה בוחרב רגנמ קיציא
 ,1958 ,20 יַאמ ,ביבא-לת

 הקבר ,ןוסלנצכ- ,7
 םִע החיש .,."םויס -- איה יתריש;

 יַאמ ,ביבא-ילת ,בירעמ .רגנאמ קיציא
0 1958, 

 ,ל .א ,8
 ,ראודה ,{לקיטרַאטײל} רעגנַאמ קיציא
 ,1955 ,21 רַאונַאי ,קרָאי-וינ

 ,ל .ד
 ץרעמ ,ביבא-לת ,בירעמ .תודאלאב רפס
1, 1959, 

 ,י ,ץיבוטפר
 "ורבעפ ,ביבא-לת ,רמשמ .רגנאמ קיציא
 ,19441 ,18 רַא

 ןועמש ,רצלמ ,1
 ,תורהנ לע .רגנאמ קיציא

 ,1234:129 ,19716 ןיז ,(6

1, 326-135, 314-2373, 

 ,מ ,רבס

 ,בחרמל ,אשמ .,רגנאמ קיציא לש ותריש
 ,1958 ,20 יַאמ

 בד ,ןדס

 'לת ,דבוע םִע ,הפש ינבא .םילב םילע
 ,257 יז ,ז"טשת ,ביבא

 בד ,ןדס

 רַאורבעפ ,ביבא-לת ,רבד .רגנאמ קיציא

7, 1959, 

 בקעי ,טַאּפ
 ,רמשמה לע .רגנאמ קיציא םע דחא םוי

 ,רמשמה לע .1958 ,23 יַאמ ,ביבא-לת

 ,1958 ,20 יַאמ ,ביבא-לת

 בקעי ,טַאּפ

 "ןהי םירפוס םִע תוחיש .רגנאמ קיציא

 ,ביבאלת .ץרּפ .7 .י גַאלרַאפ .םייד
 .185:167 ז"ז ,9

0 

 ,םילשורי

61, 

,2 

,3 

4 

,5 

,6 

 רעגנטמ סיציא

 םהרבא ,רד ,ןיילק ,7
 זומת ,ביבאלת ,רמוא .רגנאמ קיציא
0, 

 םייח ,ןוזניבר

 ץרעמ ,ביבאללת ,םיתע .רגנאמ קיציא
5 1948, 

 ,ש ,דלפנזור 9
 השיגפ ...ידוהי ררושמ) תויהל לק אל

 ,בירעמ .דדונה ררושמה רגנאמ קיציא םע
 ,1956 ,9 רעבמעוװָאנ ,ביבא-לת

 םהרבא ,ןנאש

 ,תיללכהו תירבעה השדחה תורפסה ןולמ

 טלַאּפש ,1959 ,ביבא-לת ,"הנבי, תאצוה
2, 

 המלש ,אבש
 יַאמ ,ביבא-לת ,רבד .יתשו תוכזב םירבז
7, 1958, 

 : ,ק ,יאתבש

 ךותמ .התרישו ןמצע לע רגנאמ קיציא

 ינוי ,ביבא:לת ,רבד ,ררושמה םע החיש

8 

,0 

1 

,2 

3 1958, 

 השמ ,ןַאמקרַאטש 53

 ,תויפרגוילביב תומישר .רגנאמ קיציא

 ,435 יז ,1956 ,םילשורי ,תורהנ לע

 קרָאי וינ ,רפסיחא
 ,רגנאמ קיציא ,569 'ז ,3

 ביבא-לת ,ע"נדג הנחמב
 .רגנאמ קיציא ,13712 ז"ז ,1958 ,20 ינוי

 ביבא-לת ,רבד
 .ץראב -- רגנאמ קיציא ,1958 ,14 יֵאמ

 תואטיגה ימחול ,םיכד
 קיציא םע השיגה רבעה ,8 ,13 ינוי

 ,רגנאמ

 קיציא םע השיגּפ .רבעה ,8 ,13 ינוי

 ,רגנאמ

 ביבא-לת ,בחרמל
 ךגנאמ קיציא ררושמה ,8 ,14 יאמ

 .לארשיב רוקיבל אב

 םינזאמ
 יקומינ;ל הנבה .,1958 זומת

 ביבא-לת ,בירעמ
 ,תורוש המכב ,1958 ,9 יַאמ

4 

,5 

,6 

7 

,8 

9, 

 ."סיצנה
0,. 



 עיפַארגָטילביב

 ביבא-לת ,בירעמ
 קחצי) וצראב ררושמ .1958 ,16 יַאמ

 ,ןרגנאמ

,1 

549 { 

 ביבא-לת ,רמשמה לע ,2
 קיציא ררושמה עיגה .19358 ,4 יאמ

 .רגנאמ

 עכלעוו רעגנַאמ קיציא ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ עשיּפַארגָאילביב

 -בוּפ יד ןופ ןעמענ רעדָא ,סעטַאד עיונעג יד טינ ןבָאה

 ןענישרעד ןענייז ייז עכלעוו ןיא סעיצַאקיל

 .י ,ינטורקא .23

 רעשידיא רעד ןופ ּפָאק ןרַאפ ןיורק ַא

 .עיזלָאּפ

 חסּפ ,יקצעניב

 "ידיי ןופ רודַאבורט רעד ,רעגנַאמ קיציא

 ,לארשי עיירפ .טייקכעלמיטסקלָאפ רעש

 .ביבא-לת

 ,ש ,םיובענעט

 ירעגנַאמ קיציא ,ןציטָאנ עשירארעטיל

 יָאגאקיש ,רעירוק רעשידיא

,4 

,5 

 רעגנַאמ קיציא ןגעוו

 םע1דפאצ; פאת א 7616

 (0070053 406 (040000/6/5 406 ?/צ

 1061:0106 1938. ץק. 49, 66-69, 76-

81, 87, 93-103, 114-143, 28 
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-806460 .221442 ?116 040 8066 1162 

 2105 .8ם6שסזקסמ, ?אסט. 1958,

 ;98 סע 6261

 14 140440 31714/00, ץטצסקס. 240

 960. 1939. קי 26.

 לאינד ,ינרַאשט
 ירעגנאמ טימ שמוח השרּפ א

 לכימ ,ןאטש-גרעבדרע .7
 טרעייפעג קרָאי וינ ןיא טָאה'מ ױזַא יו

 "כיד ןסיורג ןופ ייליבוי ןקירעי-50 םעד

 .רעגנַאמ קיציא רעט

 .ש .,ָאריּפש
 .ץראב רגנמ קחצי

.0 

8 
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